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இந்த மின்�ைலப் பற்றி

உங்க�க்� இம்மின்�ல், இைணய �லகமான, விக்கி�லத்தில் இ�ந்�
கிைடத்�ள்ள�1

இந்த இைணய �லகம் தன்னார்வலர்களால் வள�கிற�. விக்கி�லம்
பதிய தன்னார்வலர்கைள வரேவற்கிற�. தாங்க�ம் விக்கி�லத்தில்
இைணந்� ேம�ம் பல மின்�ல்கைள அைனவ�ம் ப�க்�மா� ெசய்யலாம்.

மி�ந்த அக்கைற�டன் ெமய்ப்� ெசய்தா�ம், மின்�லில் பிைழ
ஏேத�ம் இ�ந்தால் தயக்கம் இல்லாமல், விக்கி�லத்தில் இம்மின்�லின்
ேபச்� பக்கத்தில் ெதரிவிக்கலாம் அல்ல� பிைழகைள நீங்கேள �ட சரி
ெசய்யலாம்.

இப்பைடப்பாக்கம், கட்டற்ற உரிமங்கேளா� (ெபா�கள /�� -

Commons /GNU FDL )2 [3]

(http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) இலவசமாக
அளிக்கப்ப�கிற�. எனேவ, இந்த உைரைய நீங்கள் மற்றவேரா� பகிரலாம்;

http://freetamilebooks.com/
http://freetamilebooks.com/
http://freetamilebooks.com/ebooks/ulaga_varalatril_viduthalai_veerargal
https://ta.wikisource.org/wiki/%E0%AE%AE%E0%AF%81%E0%AE%A4%E0%AE%B1%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D
http://ta.wikisource.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


மாற்றி ேமம்ப�த்தலாம்; வணிக ேநாக்கத்ேதா�ம், வணிக ேநாக்கமின்றி�ம்
பயன்ப�த்தலாம்

இம்மின்�ல் சாத்தியமாவதற்� பங்களித்தவர்கள் பின்வ�மா�:

Muthulakshmi kaniyam

Info-farmer

The employee kaniyam

Arun kaniyam

Balajijagadesh

Guruleninn

உலகளாவிய ெபா�க் கள உரிமம் (CC0 1.0)

இ� சட்ட ஏற்�ைடய உரிமத்தின் ��க்கம் மட்�ேம. �� உைரைய
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalco

de என்ற �கவரியில் காணலாம்.

பதிப்�ரிைம அற்ற�
இந்த ஆக்கத்�டன் ெதாடர்�ைடயவர்கள், உலகளளாவிய ெபா�ப்
பயன்பாட்�க்� என பதிப்�ரிைமச் சட்டத்�க்� உட்பட்�, தங்கள் அைனத்�ப்
பதிப்�ரிைமகைள�ம் வி�வித்�ள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்ைதப் ப�ெய�க்கலாம்; ேமம்ப�த்தலாம்; பகிரலாம்;
ேவ� வ�வமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்க�ம் அைடயலாம். இவற்�க்�
நீங்கள் ஒப்�தல் ஏ�ம் ேகாரத் ேதைவயில்ைல.

இ�, உலகத் தமிழ் விக்கி�டகச் ச�க�ம் (

https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இைணயக் கல்விக் கழக�ம் (

http://tamilvu.org ) இைணந்த �ட்��யற்சியில், பதிேவற்றிய
�ல்களில் ஒன்�. இக்�ட்� �யற்சிையப் பற்றி,
https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற �கவரியில் விரிவாகக்
காணலாம்.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
https://ta.wikisource.org/
http://tamilvu.org/
https://ta.wikisource.org/s/4kx


Universal (CC0 1.0) Public Domain

Dedication

This is a human readable summary of the legal code found

at

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalco

de

No Copyright

The person who associated a work with this deed has

dedicated the work to the public domain by waiving all of

his or her rights to the work worldwide under copyright law

including all related and neighboring rights, to the extent

allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work

even for commercial purposes, all without asking

permission.

This book is uploaded as part of the collaboration

between Global Tamil Wikimedia Community (

https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy (

http://tamilvu.org ). More details about this collaboration

can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode
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https://ta.wikisource.org/s/4kx.


வங்கம் தந்த வி�தைலச் சிங்கம் -

ேநதாஜி
“கத்தியின்றி ரத்தமின்றி �த்தம் ஒன்� வ���” என்� நாமக்கல் கவிஞர்
இராமலிங்கம் பிள்ைள பா�யதற்� ஏற்ப உலகத்�க்� ஒ� ��ைமயாக
அகிம்ைச வழியிேல அறப்ேபார் நடத்தி இந்திய நாட்�ற்� வி�தைல ெபற்�த்
தந்தார் மகாத்மா காந்திய�கள்.

அந்த காந்தீய ெநறிையப் பின்பற்றி உலகத்திேல பலர் அகிம்ைச
வழியிேல ச�தாய வி�தைல�ம் ெபற்�த் தந்�ள்ளார்கள். �றிப்பாக
அெமரிக்காகாந்தி மார்�ன் �தர் கிங், அயர்லாந்� காந்தி �ேவலர்லரா
ேபான்ற பலர் காந்திய வழிையப் பின்பற்றினார்கள்.

இந்தியத் தி�நாட்� �தந்திரத்திற்காக காந்தீய வழியில் ஜவஹர்லால்
ேந�, லால்பக�ர் சாஸ்திரி, வ.உ.சிதம்பரனார், காமராஜர், �ப்பிரமணிய
சிவா, இராஜாஜி ேபான்ற எண்ணற்ற ேதசப் பக்தர்கள் வி�தைல அறப்ேபாரில்
ஈ�பட்� அளவற்ற தியாகங்கள் ெசய்�ள்ளார்கள். இ�, உலகவி�தைலப்
ேபாரில் இ�வைர யா�ம் வழிகாட்�யிராத ஒ� ��ைமயானேபார்
�ைறயா�ம்.

“ெகாைலவாளிைன எ�டா, மி� ெகா�ேயார் அறேவ, �ைகவாழ் ஒ�
�லிேய உயர் �ணேமவிய தமிழா”

என்ற �ரட்சி பாட�க்ேகற்ப காந்திய�க�க்� மா�பட்ட ேபாக்கில் �தந்திரப்
ேபாராட்டத்தில் ஈ�பட்� ேவ� வழியில் நாட்� வி�தைலக்காகப் ேபாரா�
தங்கள� இன்�யிைர ஈந்த உலக வீரர்கள் பலர். அவர்க�ள் மாஜினி,
கரிபால்�, ெலனின், பர்மிய வீரர் அ�ன்சான் ேபான்றவர்கள் உண்�.

இவர்கள் ஈ�பட்�ள்ள ேபார்�ைற வன்�ைற என்றா�ம் இவர்கள்
உள்ளத்தில் அவரவர் நாட்�ன் வி�தைல�ம் ச�தாய �ன்ேனற்றக்
க�த்�க்க�ம் ெசஞ்�டர் பரப்பிக் ெகாண்��ந்த ேதச பக்திக் கனல்
ஒன்�தான்.



இந்த வைகயில் காந்திய�கைளப் பின்பற்றி நடந்ேதார்க்�ம்
மற்றவர்க�க்�ம் இைடேய ேவ�பாேட இல்ைல. அந்த ேதசபக்த
மாவீரர்களின் வரிைசயிேல �தலிடம் வகிப்பவர் வங்கம் தந்த வி�தைலச்
சிங்கம் ேநதாஜி ஆவார்.

வி�தைல வீரர் �பாஷ் சந்திர ேபாைஸ மக்கள் ேநதாஜி என்�ம்
அைழப்ப�ண்�. அவர் வி�தைலப் ேபார் �ைறயிேல காந்திய�களிடம்
ேவ�பட்� இ�ந்தாேர தவிர மா�பட்டவராக இ�க்கவில்ைல. ேபார்�ைறயில்
க�த்�ேவ�பா�கள் இ�ந்தா�ம் ேநதாஜி, மகாத்மா காந்தியிைன
மதிப்பிற்�ரிய தைலவராக இ�திவைர எண்ணியவராவர்.

காந்திய�களின் அறப்ேபார், �ரியன் மைறயாத பிரிட்�ஷ்
சாம்ராஜியத்ைத இந்தியாவில் ேவர் அ�க்�மா என அவர் உள்ளத்தில்
ேதான்றிய எ�ச்சியின் விைளவாக வி�தைலக்� தனிவழிேய ெசன்�
ேபாரா�னாேரயன்றி காந்திய�க�க்� விேராதமாகச் ெசயல்படேவண்�ம்.
என்ப� அவர் ேநாக்கம் அல்ல. இந்திய நா� வி�தைல ெபற்றபின்னர்ேநதாஜி
உயி�டன் இ�க்�ம் வாய்ப்பிைன ெபற்றி�ப்பாரானால் காந்தி வழிதான்
வலிைமபைடத்த� என்ற அகிம்ைச உண்ைமயிைன அறிந்� அ�களின்
தைலைமயிைன மீண்�ம் ஏற்�நம்�ைடய இந்திய நாட்� ��யரைச
�ன்ேனற்�விக்�ம் அ�ம்பணியில் �ன்வரிைசயில் நின்றி�ப்பார். அந்தப்
ெப�ம் ேப� நமக்� கிைடக்காத� �ரதிர்ஷ்டேம ஆ�ம்.

ஆனா�ம், நமக்� பிரதமராக இ�ந்த பண்�தர் ேந� அவர்கள்
தைலைமயில் அைமந்த பாரத ��யர�, வங்கம் தந்தவி�தைலச்சிங்கம்
ேநதாஜியின் வீரமிக்கவி�தைலப் ேபாராட்டத்ைத இந்திய
�தந்திரப்ேபாராட்டமாகேவ ஏற்� அவ�க்�ெப�ைம�ம் �கைழ�ம்
மதிப்ைப�ம் வழங்கப் பின்வாங்கவில்ைல.

எந்த வழியிேல நின்� ேநாதாஜி ேபாரா�இ�ந்தா�ம் அவ�ைடய
மனத்தில் ��றி நின்ற இலட்சியம், �றிக்ேகாள், இந்திய �தந்திரம் என்ற
ஒன்ேற தான்.

எனேவ ேநதாஜி�ம், காந்தியவழியில் வி�தைலக்காகப் ேபாரா�யவர்
என்�தான் பாரதமக்கள் ெகாண்டா�கிறார்கள்.இந்த மக்கள் ேநாக்கத்ைத
அறிந்த ேந�ஜி அர�, ேநதாஜிக்�ரிய நன்றி உணர்ச்சிையப்
பிரதிபலித்�ள்ள�.



வங்கச் சிங்கம் ேநதாஜி �பாஷ் சந்திர ேபாஸின் ெபற்ேறார்கள் ஜானகி
நாத் ேபாஸ், பிரபாவதி ஆகிேயா�க்� ஒன்பதாவ� �தல்வராகப் பிறந்தார்.

கட்டாக் நகரில் உள்ள ஓர் ஆரம்பப் பள்ளியில் �பாஷ் கல்வி கற்றார்.
அந்தப் பள்ளியில் ஆங்கிேலய மாணவர்கேள அதிகமாக
ப�த்�க்ெகாண்��ந்தார்கள். அந்தப் பள்ளியில் ேபாஸ் ஆ� ஆண்�கள்
கல்வி கற்றபின்னர் ராெவன்ஷா உயர்நிைலப் பள்ளியில் ெமட்ரிக்�ேலஷன்
வைர ப�த்தார். அதற்�ப் பிற� வங்காளத்தில் ஒ� கல்�ரியில் ேசர்ந்�
ஆனர்ட்ஸ் பட்டம் ெபற்� �தல் மாணவராகத் திகழ்ந்தார். பிற� இங்கிலாந்�
ெசன்� ேகம்பிரிட்ஜ் பல்கைலக்கழகத்தில் ஐ.சி.எஸ். பட்டம் ெபற்றார்.

இந்த ேநரத்தில், இந்தியாவில் காந்திய�கள் ஒத்�ைழயாைமப் ேபார்
என்ற ஒ� ேபாராட்டத்ைத �வக்கினார். அ� உலகெமங்�ம் ஓர் அரசியல்
விழிப்�ணர்ச்சிைய�ம் வியப்ைப�ம் உ�வாக்கிய�. இந்திய நாட்�ல்
காந்திய�கள் �ட்�ய வி�தைலத் தீயின் �ைக �ட்டத்ைத ேபாஸ்
இங்கிலாந்தில் இ�ந்த ப�ேய உணர்ந்தார். அவர� மனதில் ேதசபக்தி
உணர்ச்சி ெபாங்கி எ�ச்சி ெபற்ற�. உடேன ஐ.சி.எஸ். பட்டத்ைதத் �க்கி
எறிந்� விட்� இந்தியாவிற்� வந்தார்.

காந்திய�கைள பம்பாயில் சந்தித்� அவர� ஆசிையப் ெபற்றார்.
வங்கத்தில் ஒத்�ைழயாைமப் ேபாைர ஏற்� நடத்திக் ெகாண்��ந்த
சித்தரஞ்சன் தாஸ் அவர்கைள�ம் சந்தித்தார்.

சித்தரஞ்சன் தாைஸ இந்திய மக்கள் சி.ஆர்.தாஸ் என்� அன்�டன்
அைழப்பார்கள். அவர் �பாஷ் சந்திர ேபாஸ் இங்கிலாந்தில் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தேபாேத அறி�கமானவர். அதனால் ஐ.சி.எஸ். பட்டத்ைத
உதறித் தள்ளிவிட்� தன்ைன வந்� பார்த்த �பாைஷ ெப�ம் மகிழ்ச்சி�டன்
வரேவற்�ப் பாராட்�னார்.கடைம உணர்ந்த ேதசிய வி�தைல வீரன் என்�
மக்களிைடேய அறி�கப் ப�த்தினார்.

 �தந்திரப் ேபாராட்ட ெசய்திகைள நாெடங்�ம் பரப்ப�ம் ேபாராட்டக்
ெகாள்ைளக�க்� விளக்கம் தந்� வழிகாட்ட�ம் ‘�ன்ேனாற்றம்’ என்ற
ெபயரில் பத்திரிக்ைக ஒன்ைற சி.ஆர். தாஸ் �வக்கினார். அதன் ஆசிரியர்
ெபா�ப்ைப அவர் �பாஷ்க்� வழங்கினார். ெப�ம் மகிழ்ச்சி�டன்
ஆசிரியராகப் ெபா�ப்ேபற்ற �பாஷ் தன� எ�த்� வன்ைமயால் நாட்�ற்�
அ�ந்ெதாண்� ஆற்றினார்.



இந்திய �தந்திரப் ேபாராட்டம் மகாத்மா தைலைமயில் தீவிரமாக நடந்�
ெகாண்��ந்தேபா�, �பாஷ் ��ேநரத் ெதாண்டராகப் ெபா�வாழ்வில்
ஈ�பட்டார். கனல் கக்�ம் தன� ேபச்� வன்ைமயால் இைளஞர்கைளக்
கவர்ந்தார். அவர்கைள சக்திவாய்ந்த ெதாண்டர்காளாக உ�வாக்கினார்.
அதனால் �திய ஒ� ெதாண்டர் பைடைய அைமத்� அதன்தளபதியாக
ெசயலாற்றினார். நாெடங்�ம் இ�ந்த தீவிர இைளஞர்கைளத் திரட்�
இரா�வம் ேபால கட்�ப்பாட்�டன் அந்தப் பைடைய நடத்தினார்.

தீவிரவாதிகள் அைனவ�ம் ேபாஸ் தைலைமயில் திரண்டனர்.
தீவிரமான திட்டங்கைள�ம் தீட்�னர். உணர்ச்சிமிக்க க�த்�க்கைள
ேபசினர். இப்ப�ப்பட்ட �ரட்சிகரமான ேபாக்கில் �பாஷ் ெசல்வாேரயானால் ஒ�
பயங்கர�ரட்சியாளனாக எதிர்காலத்தில் மாறிவி�வாேர என்� ஆங்கிலப்
ேபரர� அஞ்சி ந�ந�ங்கிய�.

�பாஷ் மீ� பலவிதமாக பழிகைள பிரிட்�ஷ் அர� �மத்திய�. பக்கத்�
நாடான பர்மா�க்� நா� கடத்திய�. அங்ேக மாந்தேல சிைறயில்
ைவக்கப்பட்டார். அேத ேநரத்தில் தீவிரவாதிகைள எல்லாம் பிரிட்�ஷ் அர�
ெகா�ைமப்ப�த்தி சிைறயில் அைடத்த�.

சிைறக் ெகா�ைம �பாைஷ வாட்�வைதத்த�. பலமிக்க அவர் உடல்
வா�ய�. ேநாய்க்� இலக்கானார். பிரிட்�ஷ் அர� அவைர உடேன வி�தைல
ெசய்த�.

ேபாஸுக்� ேநாய் மிக�ம் ேமாசமாக இ�ந்ததால் ஐேராப்பாவில் உள்ள
வியன்னாநகர ம�த்�வமைனயில் சிகிச்ைசப் ெபற்றார். அப்ெபா��
இந்தியாவிேல நடந்த காங்கிரஸ் கட்சிக் �ட்டத்தில் �பாஷ் சந்திர ேபாைல
தைலவராக காங்கிரஸ் கட்சி ேதர்ந்ெத�த்த�.

�ஜாராத் மாநிலத்தி�ள்ள அரி�ரா என்ற நகரில் காங்கிரஸ் ேபரைவ
��ய�. மக்கள் இலட்சக் கணக்கில் திரண்� �பாஷ் சந்திரேபாஸ்
தைலைமைய மகிழ்ச்சிேயா� ஏற்�க்ெகாண்டார்கள். அப்ேபா� அவர்
ஆற்றிய தைலைம உைர பிரிட்�ஷ் ஏகாதிபத்தியத்ைதக் �ைலந�ங்க
ைவக்�ம் வீரஉைரயாக அைமந்த�.

அ�த்த ஆண்�ம் �பாஷ் சந்திர ேபாஸ் அகில இந்திய காங்கிரஸ்
ேபரரைவயின் தைலவர் ஆனார். பிரிட்�ஷ் ேபரர� இன்�ம் ஆ�



மாதங்க�க்�ள் இந்திய நாட்ைட விட்� உடன�யாக ெவளிேயற ேவண்�ம்
என்� அவர் எச்சரித்தார்.

ேபாஸின் தீவிரமான இந்தப் ேபச்� காங்கிரஸ் ேபரைவயின் உள்�ம்
�ற�ம் பலத்த எதிர்ப்ைப கிளப்பிய�. தீவிரமாக இ�ந்த இைளஞர்கள்
எல்லாம் ேபாஸ் பிரகடனத்ைத ��ைமயாக ஏற்�க்ெகாள்ளவில்ைல.

காங்கிர�க்� ேபாதிய பலம் இல்லாத நிைலயில் இந்த பயங்கரப்�ரட்சி
நடவ�க்ைகயில் ஈ�பட்டால் எங்ேக வி�தைலப் ேபாராட்டத்திற்�த் ேதால்வி
வந்� வி�ேமா என்� காங்கிரஸ் அஞ்சிய�. ஆனால் �பாஷ் சந்திரேபாஸ்
தன� ��வில் உ�தியாக நின்றார். தன� ேபாக்ைக மாற்றிக்ெகாள்ள
ம�த்� விட்டார்.

இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ் ேபரைவயில் தன� க�த்�க்கைள
ஏற்�க்ெகாள்ேவார் ெப�ம்பான்ைமயாக இல்ைல என்பைதப் �ரிந்�ெகாண்ட
�பாஷ் சந்திரேபாஸ் ேபரைவயின் தைலைமப் ெப�ப்பிலி�ந்� விலகிவிட்டார்.
தன� இலட்சியம் எ�ேவா அேத பாைதக்� வழிவ�த்� நடமாடத்
�ணிந்�விட்டார்.

அப்ேபா�, இராண்டாவ� உலகப்ேபார் �வங்கிய�. உலகெமங்�ம் ஒேர
பரப்பரப்� �ழ்நிைல.இந்தேநரத்தில், �பாஷ் சந்திர ேபாஸின் அதிதீவிர
நடவ�க்ைககைளக் கண்� பிரிட்�ஷ் ேபரர� பீதியைடந்த�. ேபார்க்கால
ெந�க்க�ைய பயன்ப�த்திக் ெகாண்� �பாஷ் சந்திரேபாஸ் �ரட்சி
நடவ�க்ைககளில் ஈ�படக் ��ேம என்� கலங்கி அவைரச்சிைறயில்
அைடத்த�.

என்ைன சிைறயில் அைடத்த� ஏன்? காரணம் என்ன உடன�யாக
வி�தைல ெசய்யாவிட்டால் விசாரைணயின்றி என்ைன சிைறயில் அைடத்�
ைவத்தைத எதிர்த்� உண்ணாவிரதம் ேமற்ெகாள்ேவன் என்� ��ைரத்�
உண்ணாவிரதம் இ�ந்தார். ஆங்கிலப் ேபரர� பல�ைற ேகட்�க்ெகாண்ட
பிற�ம் �ட அவர் உண்ணாேநான்ைப நி�த்தமாட்ேடன் என்� அறிவித்தார்.

பிரிட்�ஷ் அர� உடன�யாக அவைர வி�தைல ெசய்த�. ஆனால்
அவ�ைடய வீட்ைடச் �ற்றி�ம் ேபாலீஸ்காரர்கைள நி�த்தி அவ�ைடய
நடமாட்டங்கைள �ர்ந்� கவனித்த�. அர� அ�மதியில்லாமல் ேபாஸ்
வீட்ைட விட்� ெவளிேய ெசல்லக் �டா� என்� தைட விதித்த�.



ஆன்மிக ஆராய்ச்சியில் ஈ�பட இ�ப்பதாக ேபாஸ் �றினார்.தம�
அைறையச்�ற்றி�ம் க�ப்�த்திைர ஒன்ைற கட்டச்ெசய்தார். தாம்
தனிைமைய வி�ம்�வதால் உண�ப் ெபா�ள்கைளக் �ட யா�ம் தன்னிடம்
ேநர�யாகக் ெகாண்� வராமல் திைரவழியாக உள்ேள ைவத்�விட்டால்
ேபா�ம் என்� ஏற்பா� ெசய்தார். ஒேர ஒ� �ஸ்லீம் மட்�ம் ம�த்�வர் என்ற
�ைறயில் தின�ம் அவைர சந்தித்� வந்தார்.

உலகப் ேபார் தீவிரம் அைடந்த�. பிரிட்�ஷ் ஏகாதிபத்தியம் இந்திய
நாட்�ன் வி�தைலக் கிளர்ச்சிைய மிகக் க�ைமயாக ந�க்க வி�ம்�ம்
என்� �பாஷ் உணர்ந்தார். இந்த நிைலயில் ேதசத் ெதாண்டர்கள் மன
நிம்மதிேயா� ெசயற்பட ��யா� என்� அவர் எண்ணினார். எனேவ,

 நாட்ைட விட்� எப்ப�யாவ� ெவளிேயறி, அயல்நா� ெசன்� அங்�ள்ள
இந்தியர்கைளத் திரட்� இரா�வப் பயிற்சி அளித்�, பிரிட்�ஷ் ஆட்சி மீ�
ேபார்ப் பிரகடனம் ெசய்யேவண்�ம் என்� ேபாஸ்திட்டமிட்டார்.

வழக்கமாக தன்ைனச் சந்திக்க வ�ம் �ஸ்லீம் ம�த்�வைரப் ேபால
ேவடமிட்� ேபாஸ் தன� வீட்ைட விட்� ெவளிேயறி விட்டார். அவர் ெசன்ற�
யா�க்�ேம ெதரியா�. வீட்�ற்�ள் அவர் இ�ப்பதாகேவ ஆங்கில அர�
நிைனத்�க் ெகாண்��ந்த�. பிரிட்�ஷ் ஆட்சியினர் அவர் மீ� ெதாடர்ந்த
வழக்� மீ� விசாரைண வந்த�. ேபாலீஸார் அவைர அைழத்� வர
வீட்�ற்�ள் ெசன்� பார்த்தேபா� ெவ�ம் அைறதான் இ�ந்த� தவிர ேபாஸ்
அங்� இல்ைல.

�ப்பறி�ம் �ைறயின�ம், காவல�ம் பரபரப்� அைடந்� நாெடங்�ம்
ேத�ப்பார்த்�ம் அவர் கிைடக்கவில்ைல. ஆனால், அவர் அயல்நா� ெசன்றார்
என்� யா�ம் எதிர்பார்க்கவில்ைல.

இமயமைலச்சாரலில் உள்ள ைகபர் கணவாையக் கடந்�
ஆப்கானிஸ்தானத்திற்� ெசல்�ம் �யற்சியில் �பாஷ் சந்திரேபாஸ்
ஈ�பட்��ந்தார்.

ைகபர் கணவாய் அ�ேக உள்ள மக்கள் �ஷ்� ெமாழி ேப�பவர்கள்.

அந்த ெமாழி அவ�க்�த் ெதரியா�. அதனால் அம்ெமாழி ெதரிந்த பகத்ராம்
என்ற ஒ�வைர உடன் அைழத்� ெசன்றி�ந்தார். இ�வ�ேம எல்ைலப் �ற
�ஸ்லீம்கைளப்ேபால ேவடமிட்��ந்தார்கள். ஜியாஉதின் என்ற ெபயைர ேபாஸ்
ைவத்�க்ெகாண்டார்.இரகமத்கான் என்ற ெபயைர பகத்ரா�க்� �ட்�னார்.



ஆப்கானிஸ்தான் தைலநகரான கா�ைல ேநாக்கி இ�வ�ம் நடந்�
ெசன்றார்கள். வழியில் ஒ� லாரிைய பி�த்�க்ெகாண்� �ட்ைடேயா�
�ட்ைடயாக கிடந்� கா�ல் நகர்ேபாய் ேசர்ந்தார்கள்.

கா�லில் ேபசப்ப�ம் பாரசீக ெமாழி இரண்� ேப�க்�ம் ெதரியாததால்
தங்�மிடம் எங்ேக என்� விசாரிக்க ��யவில்ைல. அதனால் பல
ெதால்ைலகைள ஏற்� ஒ� சத்திரத்தில் �திைர லாயத்தில், �திைரக�க்�
மத்தியில் தங்க இடம் கிைடத்த�. �ர்நாற்றம் வீ�ம் அந்த இடத்திேல
அவர்கள் உறங்கினார்கள்.

அந்த இடத்தி�ம் பத்திரமாக இ�க்க ��யவில்ைல. காவலர்
ெதால்ைலகள் அதிகரித்தன. அங்கி�ந்� இரஷ்யாவிற்�த் தப்பிச் ெசன்�
விடலாமா என்� ேயாசித்தனர்.

அகமத்கான் என்ற ெபயரிேல உள்ள பகத்ராமின் பைழய நண்பர் ஒ�வர்
கா�லில் தங்கியி�ந்த� நிைனவிற்� வந்த�. பகத்ராம் அவரிடம் ெசன்�
தங்க இடம் ேகட்டார். ேபாஸ் மா�ேவடத்தில் ம�ெபயரில் கா�ல் வந்தி�ப்ப�
கண்� உத்தம் சந்த் என்ற அந்த பகத்ராமின் நண்பர் வியப்� அைடந்தார்.
என்றா�ம் திைகப்ேபா பரபரப்ேபா ஏ�ம் அைடயாமல் இந்திய நாட்�ன்
மாெப�ம் �ரட்சி வீர�க்� தஞ்சம் அளிப்பதில் ெப�ைமப்பட்டார்.

உத்தம்சந்த் வீட்�ல் தங்கி இ�ந்தேபா� �பாஷ் சந்திரேபாஸ் இத்தாலி
நாட்�த் �த�டன் ெதாடர்� ெகாண்� அவ�ைடய உதவியினால் தந்திரமாக
விமானத்தில் ேராம் நகர்ெசன்றைடந்தார்.

அங்கி�ந்� ெஜர்மனி ெசன்றார். உலகத்ைதக் கலக்கிக் ெகாண்��ந்த
சர்வாதிகாரியான இட்லைரச் சந்தித்தார். அவரிடம் தம� திட்டங்கைளக்
�றி தன� நாட்� வி�தைலக்� தாம் ேமற்ெகாள்�ம் �யற்சியில்
உதவிெசய்ய ேவண்�ம் என்� ேகட்�க்ெகாண்டார்.

�பாஷ் சந்திரேபாஸின் நாட்�ப்பற்ைற�ம், அஞ்சா ெநஞ்ைச�ம், அற்�த
ராஜ தந்திரங்கைள�ம் அவரிடம் ேகட்� இட்லர் பிரமிப்�ம் மதிப்�ம்
ெகாண்டார். அவ�ைடய ெசயல்க�க்� தாம் �� ஆதர�ம், உதவி�ம்
அளிப்பதாக வாக்��தி அளித்தார்.

உலகப்ேபார் அப்ேபா� மத்திய கிழக்� நா�களி�ம் பரவியி�ந்த�.

பிரிட்�ஷா�க்காக ேபாரிட்ட பல இந்திய வீரர்கள் அப்ேபா� ெஜர்மானியர்



வசம் ேபார்க்ைகதிகளாக இ�ந்தனர். அவர்கைளெயல்லாம் எந்த
நிபந்தைன�மின்றி இட்லர் வி�தைல ெசய்தார்.

வி�தைல ெசய்யப்பட்ட ேபார் வீரர்க�டன் ேபாஸ் ெதாடர்� ெகாண்டார்.
தம்�ைடய திட்டங்கைள அவர்களிடம் �றினார். பிரிட்�ஷாரிடம் அ�ைமக்
�லிகளாக இ�ந்� அவதிப்பட்டைதவிட ெசாந்தநாட்ைட மீட்�ம் �தந்திரப்
பைட வீரர்களாக நீங்கள் விளங்க ேவண்�ம். அந்த ேதசபக்திச் ேசைவயிேல
நீங்கள் ஈ�பட ேவண்�ம் என்� ேகட்�க் ெகாண்டார்.

பாரத வீரர்கள் ேபாஸ் �றியைதக் ேகட்� மகிழ்ச்சி ெபாங்கினார்.
�பாஷின் திட்டத்ைத ஏற்றனர். அவர் தைலைமயில் நாட்�ன்
�தந்திரத்திற்காகப் ேபாராட தயாராகினர்.

�பாஷ் சந்திரேபாஸ் ஒ� இரா�வத் தளபதிக்கான எல்லாப்
பயிற்சிகைள�ம் நிைறவாகப் ெபற்�, �தந்திரப் பைடயின் தைலைமத்
தளபதியாக ெபா�ப்ேபற்�க் ெகாண்டார்.

க�ைமயாக நடந்� ெகாண்��ந்த உலகப் ேபாரில் ஜப்பா�ம் �தித்த�.

மேலயா, பர்மா ஆகிய நா�களிலி�ந்த பிரிட்�ஷ் அர� பைடபலத்ைத ஆேற
மாதத்தில் ஜப்பான் விரட்�ய�த்த�. அந்தச் சமயத்தில் �பாஷ்
சந்திரேபாஸிற்� வியக்கத்தக்க பக்கத்�ைண ஒன்� கிைடத்த�.

ராஸ்ட் பிகாரி ேபாஸ் என்ற �ரட்சி வீரர் ஆங்கிேலயரால் நா� கடத்தப்பட்ட
இந்தியர். அவர் ஜப்பானில் ��ேயறியி�ந்தார் �ரட்சி வீரர் �பா�டன் ெதாடர்�
ெகாண்டார். �பாைஷ ெஜர்மனியிலி�ந்� அைழத்�வந்�, இந்தியர்கள்
இலட்சக் கணக்கில் வா�ம் கிழக்காசிய  நா�களில், இந்திய �தந்திர
இயக்கத்ைத வ�ப்ப�த்த நடவ�க்ைக ேமற்ெகாண்டார். ஜப்பா�ம்
ெஜர்மனி�ம் அப்ேபா� நட்� நா�களாயின. அதனால் ராஸ்ட் பீகாரி ேபாஸின்
திட்டங்கள் ெவற்றியைடயத் �வங்கின. ஜப்பானியப் பிரதமரான ேடாேஜாைவ
ராஸ்ட் பீகாரி ேபாஸ் அப்ேபா� சந்தித்� �பாஷ் சந்திரேபாஸின் திட்டத்�க்�
ஜப்பான் உதவிைய�ம் ஆதரைவ�ம் ெபற்றார்.

�பாஷ் சந்திரேபாஸ் தன� திட்டத்ைத ெசயல்ப�த்�வதற்� �ன்பாக,

பாரத மக்க�க்�ம், காந்திய�க�க்�ம் வாெனாலி �லமாக தன�
நிைலைய விளக்கினார்.



இந்திய வி�தைல அரசின் தைலைமயகம் ஒன்ைற �பாஷ் சந்திரேபாஸ்
தற்காலிகமாக சிங்கப்�ரில் அைமத்தார். அதன் தைலவராகத் தம்ைமப்
பிரகடனம் ெசய்� ெகாண்டார். அவ�க்� ஆேலாசைன �ற ஓர்
அைமச்சரைவைய�ம் உ�வாக்கிக்ெகாண்டார்.

பிரிட்�ஷ் அர� மேலயாவிலி�ந்� ேதால்வி கண்� பின்வாங்கிச்
ெசன்றேபா� இந்தியர்கள் பலர் அடங்கிய இரா�வப் பிரி�கள்
ஜப்பானியர்களிடம் சரணைடந்� இ�ந்தனர். ேபாஸின் தைலைமைய ஏற்�
இந்தியாைவ மீட்�ம் பைடயணியில் அந்த இந்தியர்கள் பைடகள் இரண்டற
கலந்�விட்டன. இப்ேபா�, இரா�வத்தின் பிரதம தளபதி என்ற
��ெப�ப்ைப ஏற்�க் ெகாண்� ேபாஸ் வி�தைல �ழக்கமிட்டார்.

கிழக்காசியப் ப�திகளில் வாழ்ந்த இந்தியக் ��மக்க�ம் �தந்திர
வீரப் பைடயின�ம் �பாஷ் சந்திரேபாைஸ ‘ேநதாஜி’ என அைழத்�ப்
ெப�ைமப்ப�த்தினார்கள். அப்ப�தி இந்தியப் ெப�மக்கள், வி�தைலப்
பைட உதவிக்ெகன்� ெப�ம் ெபா�ைள வாரிவாரித்தந்தனர்.

ேநதாஜி வி�தைலப் பைடயில் பல்லாயிரக்கணக்கில் இந்தியர்கள்
இரா�வத்தி�ம் ேசர்ந்தனர். ஆண்கள் மட்�மன்றி, அந்தப் ப�தியில்
ெபண் மக்க�ம் ேநதாஜியின் தைலைமைய ஏற்� வி�தைல �ழக்கமிட்�
வீரிட்� எ�ந்தனர்.

இரா�வப் பயிற்சி ெபற்� வீராங்கைனயாக ஆர்ப்பரித்தனர்.
ெபண்களின் பைடக்� ஜான்சி இராணி ெபயர் �ட்டப்பட்ட�. ேகப்டன்
இலட்�மி அதன் தைலவரானார். பாரத நாட்�ன் காங்கிரஸ் ேபரரைவ தன�
கட்சிக் ெகா�யாக அைமத்� இ�ந்த இராட்ைடச் சின்னம் ெபாறித்த
�வண்ணக் ெகா�ேய ேநதாஜியின் வி�தைலக் ெகா�யாகப் பட்ெடாளி
வீசிப் பறந்த�.

ேநதாஜி அைமத்த �தந்திர அரசாங்கத்ைத ஒன்ப� நா�கள்
அங்கீகரித்தனர். அப்ேபா�, அந்தமான், நிக்ேகாபார் தீ�கைள ஜப்பான்
பி�த்� அந்தத் தீ�கைள ேநதாஜியின் ெபா�ப்பில் விட்��ந்த�.

கிழக்காசிய நா�களில் வசித்த �ப்ப� லட்சத்திற்� அதிகமான
இந்திய மக்கள் �தந்திர அரசாங்கத்தின் ��மக்களானார்கள். நாணயச்
ெசலாவணிக்� வங்கி ஒன்�ம் நி�வப்பட்ட�. வி�தைல சர்க்காரின்
தைலைமச் ெசயலகம் சிங்கப்�ரிலி�ந்� இரங்ேகா�க்� மாற்றப்பட்ட�.



த � � � �
“�ல்லி சேலா!” என்ற வானதிர்ந்த �ழக்கத்ேதா� சிங்கப்�ரிலி�ந்�

வி�தைலப் பைட தன� இலட்சியத்ைத ேநாக்கி �றப்பட்ட�. ேதசிய
இரா�வம் தாய்லாந்ைத �ற்றிக் ெகாண்� பர்மா வந்� ேசர்ந்த�. அந்தப்
பைடக�க்� ஷாநவாஸ், ேசகல், தில்லான் ஆகிய �வைர�ம்
தளபதிகளாகத் ேதர்ந்ெத�த்� நியமித்தார் ேநதாஜி.

இந்தியாவின் வடகிழக்� எல்ைலயில் ேநதாஜியின் �தந்திரப் பைட
தன� ெவற்றிகரமான �தல் தாக்�தைல அறக்கான் ேயாமா, ெப� ேயாமா
என்ற மைலச் சாரல் வழியாகத் ெதாடர்ந்த�.க�ைமயான ேமாத�க்�ப்
பின்னர் பிரிட்�ஷ் இரா�வம் ேதால்வி கண்� பின்வாங்கி ஓ�ய�.

நைடெபற்�வந்த உலகப்ேபாரில் எதிர்பாராதவிதமான சில தி�ப்பங்கள்
ேதான்றின.இரஷ்யா, ஜப்பான்மீ� ேபார் ெதா�த்த�. அ� �ண்�கைள
வீசி ஜப்பானிய மக்கைள அெமரிக்கா ப�ெகாைல �ரிந்த�. இ��ைனத்
தாக்�தைலத் தாங்கமாட்டாமல் ஜப்பான் சரணைடந்த�.

ேநதாஜி ெப�ம் மனக்�ழப்பம் அைடந்தார். நீண்ட ேயாசைனக�க்�ப்
பிற� தம்�ைடய உதவியாளர்க�டன் ேநதாஜி ெசய்ேகான் வந்� ேசர்ந்தார்.
அங்கி�ந்� விமானத்தில் �றப்பட்� பயணம் ெசய்த ெபா�� விமானம்
விபத்�க்�ள்ளான�. வங்கம் தந்த வி�தைலச் சிங்கம் ேநதாஜி வீரமரணம்
அைடந்தார்.

ேநதாஜி நிைனத்த� நடக்கவில்ைல. ஆனால் அவ�ைடய இலட்சியம்
ெவற்றி ெபற்�விட்ட�. வி�தைல ெபற்ற இந்திய நா� வீரமரணம் அைடந்த
ேநாதாஜியின் தியாகத்ைத, நாட்�ப் பற்ைற, ேதசப் பக்திைய தன்னலம் பாரா
மக்கள் ேசைவைய என்�ம் மறக்கா�. ெஜய்ஹிந்த்!



விஞ்ஞான ேசாசலிச வித்தகர்! -
காரல் மார்க்�

உலக நா�கெளல்லாம் விழித்� எ�ந்� தங்கள� எதிர்கால வாழ்க்ைகக்
ேகாட்ைடக்� ேசாசலிச அ�ப்பைடயிைனேய அஸ்திவாரமாக்கிக் ெகாண்�
இயங்கி வ�கின்றன. நம்�ைடய இந்திய நா�ம் அர�ம் ேசாசலிச ச�தாய
அைமப்ேப நம� இ�தி இலட்சியம் என திட்டவட்டமாக அறிவித்� அதைன
அைடவதற்கான ெசயல்�ைறகளில் கவனம் ெச�த்தி வ�கிறைதப்
பார்க்கிேறாம்.

இந்திய அர� வி�ம்�ம் ஜனநாயக ேசாசலிசத்திற்�ம், ேசாவியத்
�னியனின் நைட�ைறகளில் இ�க்�ம் ேசாசலிச �ைறக�க்�ம் இைடேய
ெசயல்�ைற ேவ�பா�கள் உண்�. ஆனால் அஸ்திவார இலட்சியம் ஒன்ேற
ஒன்� தான்.

ேசாசலிசம் என்ற இந்தச்சமநீதி ச�தாய அைமப்��ைற அன்� உலகப்
பாட்டாளி மக்களின் இனிய கனவாக இ�ந்த�. ேசாவியத் ரஷ்யாவிேல இந்த
சீர்மி� அைமப்��ைற இன்ப நிைனவாக, இனிய அ�பவமாகக் காட்சி
த�கின்ற�.

வ�ைமக் காட்�ேல வனவிலங்�களாய் அைலந்� ெகாண்�
இ�க்கின்ற மக்களின் வீழ்ச்சிக்கான அ�ப்பைடையப் பற்றிச் சிந்தித்�,

அவர்க�ைடய வாழ்க்ைகையப் பலப்ப�த்தி ைக�க்கி வி�வதற்கான
க�வியிைன விஞ்ஞான�ைறயிேல உ�வாக்கி விளக்கிய �தல் அறிஞன்
காரல் மாக்ஸ், ஒ� சிந்தைனச் ெசம்மல், தத்�வப் ேபராசிரியர், ஏைழகள்
வாழ்க்ைகையச் சிந்தித்தவர். �தாலாளிகளின் ��ெக�ம்ைப �றித்தவன்.

அவன் �வக்கி ைவத்த ேபரியக்கம், இன்�ம் உலகத்தில் பல நா�களிேல, பல
தத்�வங்களிேல, பாட்டாளி மக்களின் வாழ்க்ைகயிேல உயிேராட்டமாக ஜீவ
கைளேயா� ஒளிவி�கின்றன.

தத்�வ ஞானி காரல் மார்க்ஸ் 1818ஆம் ஆண்� ேம திங்கள் 5-ம்
நாள் ெஜர்மனி நாட்�ல் உள்ள �ரியா என்�ம் ஊரில் பிறந்தார். �த
வழக்கறிஞரான ஹீன்ரிச்� இவ�ைடய தந்ைதயாவார். அன்ைறய ெஜர்மன்



அர� �த இனத்தவரிடம் விேராதம் காட்�வைதப் பழிவாங்�வைத அறிந்த
அவர் சீர்தி�த்த கி�ஸ்�வ சமயத்ைதத் த�விக்ெகாண்டார்.

காரல் மார்க்ஸ் தான் பிறந்த ஊரிேல ஆரம்பக் கல்வி கற்றார். ப�ப்ப�யாக
கல்வியில் உயர்ந்�, தத்�வம், வரலா�, சட்டம் ஆகிய �ன்� கைலகளி�ம்
ேதர்ச்சி ெபற்றார். 1831ஆம் ஆண்�ல் தத்�வப் ேபராசிரியர் பட்டத்ைதப்
ெபற்றார். பான் பல்கைலக்கழகத்தில் ேபராசிரியராக பணி�ரிய ேவண்�ம்
என்ப� அவ�ைடய ஆைச. ஆனால் அதற்ேகற்ற �ழ்நிைல அைமயவில்ைல.

அதனால் எண்ணத்ைத விட்�விட்டார். அதற்�க் காரணம் இ�ந்த�.

அன்ைறய அர�, மக்கள் ேபச்�ரிைம, எ�த்�ரிைமக�க்�
விேராதமாக இ�ந்த�.��ங்கச்ெசான்னால் மக்கள் அறி� வளர்ச்சி
ெப�வைதேய அர� வி�ம்பவில்ைல. பல்கைலக்கழகப் ேபராசிரியர்கள் அர�
வி�ப்பம்ேபால் ஆ�ம்ப� அ�ைமப்ப�த்தப்பட்டனர். �தந்திரமாகச் ெசயல்பட
��யவில்ைல.இந்தக் காரணத்தால்தான் காரல் மார்க்ஸ்
பல்கைலக்கழகத்தில் பணி�ரி�ம் எண்ணத்ைதக் ைகவிட்டார்.

அதிசயிக்கத்தக்க அறி�ம், ஆராய்ச்சித்திற�ம், உரிைம உணர்ச்சி�ம்
கற்றவராக காரல் மார்க்ஸ் திகழ்ந்தார். அைதக் கண்ட அவ�ைடய
தந்ைதயார் இவ்வள� திறைமமிக்க தன் மகன் அ�ைம ேவைலயில்
ஈ�ப்படக்�டா� என்� எண்ணினார். ஆனால் அதற்�ள் அவர் இறந்�
விட்டார். 1838-ல் தன் தகப்பனார் இறந்தபின், காரல் மார்க்ேஸா
��ம்பச்�ைமைய �மந்தார். ேகா�ன் என்�ம் இடத்தில் �திய
ெசய்தித்தாைள ஒ�வர் �வங்கினார். மார்க்ஸ் அதற்� கட்�ைரகள்
எ�தினார். அதனால் அவ�ைடய ெபய�ம், �க�ம் நாெடங்�ம்
பரவின.சிலமாதங்க�க்� பிற� அவர் பதிப்பாசிரியர் ஆனார்.

அந்தப் பத்திரிக்ைகயின் �லமாகப் �ரட்சிக் க�த்�கைள�ம்,
உணர்ச்சிகைள�ம், எ�ச்சிகைள�ம் மக்களிைடேய அதிகமாகப் பரப்பினார்.
அதைன அந்நாட்� அர� கண்காணித்� வந்த�. ஒ� கட்�ைரைய
ஒ��ைற அல்ல� இ��ைற ப�த்�ப் பார்த்�ப் பிற� ெவளியிட
ேவண்�ெமன அர�கட்டைளயிட்ட�.இவ்வா� ெசய்�ம் �ட
ெசய்தித்தாளின் ேபாக்� மாறவில்ைல. அரசாங்கம் பத்திரிக்ைக
ெவளிவராதப� த�த்� விட்ட�.



நாட்�ரிைம, ெபா�ளாதாரம் �தலிய �ைறகளில் அவர் ெபற்றி�க்�ம்
அறி� ேபாதா� என்� ேம�ம் பல �ல்கைள ஆர்வத்ேதா� கற்றார். அவர்
எ�திய கட்�ைரகள், �ல் �தலியவற்றின் வாயிலாக இவர் ெகாள்ைக
நாெடங்�ம் பரவி மக்களிைடேய விழிப்ைப�ம், பரபரப்ைப�ம் உ�வாக்கின.

மதம், கைல, விஞ்ஞானம் இவற்ைற மக்கள் சிந்திக்�ம் �ன், உண்ப�,

உ�ப்ப� ேபான்ற உலக வாழ்விற்�த் ேதைவயான ெசயல்களில் அக்கைற
ெச�த்த ேவண்�ம் என்� மார்க்ஸ் �றினார். இவர� ெகாள்ைக
உலகத்திற்� �திய� அல்ல, இவர் அதைன மக்கள் வாழ்க்ைகேயா�
இைணத்� பழக்கத்திற்� ெகாண்� வர �யற்சித்தார்.

நாகரீக ச�தாயத்திேல அரசியல், சட்டத்திட்டம் �தலிய அைனத்�ம்
ெபா�ளாதார வளர்ச்சியின் அைடப்பைடயில் இ�க்கேவண்�ம் என்�
எண்ணினார்.இந்தக் க�த்�கைள ெயல்லாம் அவர் ‘�லதனம்’ என்ற
�லிேல விளக்கினார். வான் ெவஸ்ட்ேபலன் என்பவைள இவர் 1843ஆம்
ஆண்�ல் தி�மணம் ெசய்� ெகாண்டார். அவள் ெசல்வக் ��ம்பத்தில்
பிறந்தவள். அவள் தந்ைத�ம், மார்க்ஸ் தந்ைத�ம் இைணபிரியா நண்பர்கள்,

அவள் சி�மியாக இ�ந்தேபா� அவைளத் தந்ைதயார்
அைழத்�க்ெகாண்�, மார்க்ஸின் வீட்�ற்� வ�வார். அப்ேபா� மார்க்�ம்
ெவஸ்ட் ேபல�ம் ஒ�வ�க்ெகா�வர் அன்� ெகாண்டனர். தன்�ைடய ப�ப்�
��ந்தபின் அவைள மணந்� ெகாள்வதாக மார்க்ஸ் �றியி�ந்தார்.
பத்திரிக்ைக ஆசிரியர் பணிைய விட்�விட்ட ஒன்ப� ஆண்�க�க்� பிற�
மார்க்ஸ், அவைள மணந்தார். �ர்ைமயான அறி�ம், ெதளிவான
சிந்தைன�ம் உைடய, அந்த ெபண் வாழ்நாள் ��வ�ம் கணவ�க்� உற்றத்
�ைணயாக வாழ்ந்� வந்தாள்.

பண்டங்களின் உற்பத்தி �ைறைய�ம், அதனால் உண்டாக்கப்ப�ம்
�தலாளி இனத்ைத�ம், அவ்வினத்ைத இயக்�ம் ெபா�விதிைய�ம்,
‘�லதனம்’ என்ற �லில் மார்க்ஸ் ஆராய்கிறார். �தலாளிகளின்
�லதனத்ைத இ�வைககளாகப் பிரிக்கலாம். ஒன்� நிைலயான �லதனம்,
மற்ெறான்� மா�ம் �லதனம். இயந்திரக் க�விகள் �தலியவற்றிற்காக
ெசல்வத்ைத �டக்�வ� நிைலயான �லதனம். இந்த �லதனத்தால்
பண்டங்களின் மதிப்� ெபரி�ம் உயர்வதில்ைல. �லப்ெபா�ள்கைள
தி�த்தியப் பண்டமாக அைமத்� த�ம் உைழப்பாற்றேல மா�ம்
�லதனம்என்ப�.அ�ேவ பண்டங்க�க்� மி�ந்த மதிப்�
உண்�பன்�கிற�. பண்டங்களின் மதிப்� உய�ம்ேபா� �தலாளிக்�



ஆதாயம் அளிக்கிற�. ஆதலால் உைழக்�ம் ஆற்றலின் அ�ப்பைடயிேல
இலாபத்ைதக் கணக்கிடேவண்�ம் என்� மார்க்ஸ் �றினார்.

பண்டங்களின் இயல்�கைள மார்க்ஸ் பல ேகாணங்களிலி�ந்� ஆரா�ம்
ேபா�ம் பல அரிய உண்ைமகைள விளக்�கிறார். பண்டங்களின்
உற்பத்திைய�ம், பண்ட மாற்றத்ைத�ம் பற்றிப் பின்னர் விரிவாகக் ��கிறார்.
பண்டமாற்றம் ெசய்�ம்ேபா� கிைடக்�ம் ஆதாயத்தில் ெப�ம் பங்�
உைழக்�ம் ஆற்ற�க்ேக ெசாந்தம் ஆக ேவண்�ம். ெதாழிலாளர்களின்
உைழப்பிற்ேகற்ற ஊதியத்ைத �தலாளிகள் ெகா�ப்பதில்ைல. அதனால்
ெதாழிலாளர்கள் �ன்ேனற்றமில்லாமல், எப்ேபா�ம் வறியவர்களாய் வாழ்ந்�
வ�கிறார்கள். இந்த நிைல நீ�த்தால் ெதாழிலாளர்வர்க்கம் அழிந்� ேபா�ம்.
இைதத் தவிர்க்க �ரட்சி ஒன்ேற வழி என்� அவ�க்�த் ேதான்றிய�.

ெதாழிலாளர்கள் ஒற்�ைமேயா� உரிைமக் கிளர்ச்சி ெசய்ய ேவண்�ம்.
ெதாழிச்சாைலகைள ேதசியமயமாக்க ேவண்�ம். தனிமனித�க்� உரிைம,

என்ற நிைல மாறி ெபா��ைடைம ஆகேவண்�ம். �தலாளிக்� ஈட்�ப்
பணம் ெகா�க்கலாகா� என்� மார்க்ஸ் ��கிறார்.

�தலாளியினம் இ�க்�ம் வைர, ெதாழிலாளிக்� �ன்ேனற்றேம
இல்ைல என்ப� அவர� க�த்�. �ரட்சியின் �லம் ெதாழிற்சாைலகைளப்
ெபா��ைடைம ஆக்கிவிட்டால், ெதாழிலாளிகள் இப்ேபா� உைழப்பைதவிட,

மிக ஆர்வமாக, ஊக்கமாக உைழப்பார்கள். நாட்�ல் உற்பத்தி ெப�கி, எங்�ம்
ெசல்வ�ம் ெசழிப்�ம், நில�ம். ெதாழிலாளர் ஏ�வாரின்றி இயங்�ம்
இயந்திரம் ேபால, பிறர் �ண்�தல் இல்லாமேல வியக்கத்தக்க �ைறயில்
உைழத்� உற்பத்திையப் ெப�க்கி நாட்ைட, ெசல்வ நாடாகச் ெசய்வர். உலகம்
��வ�ம் இந்தக் ெகாள்ைக பர�ம்ேபா� ஒ�ங்�ம், அைமதி�ம் தாமாகேவ
நில�ம். அந்த நிைலைய அைடவதற்�ப் �ரட்சிேய ஒ� க�வியாக உள்ள�
என்ப� மார்க்ஸ் ���.

ஆகேவ, இவர் அதனால் ஏற்ப�ம் தீய விைள�கைள�ம் க�தாமல்
அதைன வலி��த்�கிறார். தன்னலம், வி�ப்�, ெவ�ப்�யின்றி ந�நிைலயில்
இ�ந்� ஆராய்பவர்கள் இந்த ���க்ேக வந்� தீர்வார்கள் என்ப�
மார்க்ஸின் �ணி�. மார்க்ஸின் ெகாள்ைக ேசாசலிசம் என்பதிலி�ந்� சற்�
மா�பட்டதா�ம். ேசாசலிச�ம் தனி�ரிைமகைள ேதசிய மயமாக்க
வி�ம்�கிற�. ஆனால் அ� மிதமான ேபாக்கில் ேமற்ெகாள்கிற�. மார்க்ஸ்



ெகாள்ைக மிகத்தீவிரமாக �ரட்சி �ைறையக் ��கின்ற�. அ�,

விஞ்ஞான ேசாசலிசம் அல்ல� கம்�னிசம் எனப்ப�ம்.

ஒவ்ெவா� மனித�க்�ம் அவன� உைழப்பிற்ேகற்றவா� பலைன
அளிக்க ேவண்�ம் என்� அ� ��கிற� அ� வாயிலாக மனிதைன
மி�தியாக உைழக்�ம் ப� அ� �ண்�கிற�. கம்�னிசம் அவனவன்
ஆற்ற�க்�த் தக்கவா� ெபற்�க்ெகாள்ள ேவண்�ம் என்� வழிவ�க்கிற�.

மனிதன் ேபரிழப்ைப ேமற்ெகாள்வதற்� ேவண்�ய �ண்�தல்
ெபா��ைடைமயில் இல்ைல. இவ்வி� ெகாள்ைககளில் கட�ள்
நம்பிக்ைகக்�ப் ெப�ம்பா�ம் இடமில்ைல எனலாம்.

மார்க்ஸ் ெகாள்ைககள் மக்களிைடேய பரவினேபா� அவர்களிைடேய
விழிப்� ஏற்பட்ட�. 1848–ஆம் ஆண்� ஒ� ெபரிய கிளர்ச்சிையத்
ெதாடங்கினார்கள். மார்க்�ம் அந்த இயக்கத்தில் கலந்� ெகாள்ளேவ,

அப்ேபா� ெஜர்மன் அரசாங்கம் அவைர�ம் அவர் மைனவிைய�ம்,
நாட்ைடவிட்� ெவளிேயற்றிய�. கணவ�ம் மைனவி�ம், பாரிஸ் ெசன்றனர்.
அங்�ம் அரசாைண �ரத்திய�. பின்னர், பிரஸ்ஸல்ஸுக்�ச் ெசன்றார்கள்.

அங்�ம் �ரட்சியின் சின்னங்கள் ேதான்றின. மார்க்�ம் அவர� மைனவி�ம்
சிைறப்பட்டனர். �ரட்சிக்�ப் பிற� அவர்கள் இங்கிலாந்�க்� நா�
கடத்தப்பட்டனர். ெதாழிலாளர்க�க்காக உைழக்க ேவண்�ம் என ேநாக்கம்
உைடயவர் மார்க்ஸ். இவர் இலண்டனி�ம் பிரஸ்ஸல்சி�ம் இ�ந்த பல
�ரட்சிக்��க்க�டன் ேசர்ந்� இைடவிடா� உைழத்தார். �தலாளியின�ம்,
அரசாங்க�ம் இவைரத் தாக்கினர். ெதாழிலாளிகளி�ம் சிலர் இவைர
உணர்ந்� ெகாள்ளாமல் அவநம்பிக்ைக ெகாண்டார்கள். ப�ப்ப�யாக மார்க்ஸ்
��ம் ெகாள்ைகயின் உயர்ைவ�ம் அதனால் தமக்� ஏற்ப�ம் நன்ைமைய�ம்
எண்ணி ெதாழிலாளர்கள் ஒன்� ேசர்ந்தனர். மார்க்ஸ் ெதாழிலாளர்கள்
�ன்னனியில் நின்� �ரட்சி ெசய்தார்.

ெஜர்மனில் ஜனநாயக ஆட்சி ஏற்பட்ட�. மார்க்ஸ் தம� வாழ்நாள்களிேல
அைதக் கா�ம் வாய்ப்ைபப் ெபற்றார். இந்த இயக்கங்களில் எல்லாம்
மார்க்�க்� நல்ல நண்பராய் இ�ந்தவர் பிரட்ரிக் எங்ெகல்ஸ் என்பவர் ஆவர்.
இ�வ�ம் இைணபிரியா நண்பர்கள். ஒேர விதமான சிந்தைனயாளர்கள்,

உண்ைமயான நட்� இவர்களிைடேய இ�ந்த�. எங்கல்ஸ்-காரல் மார்க்ஸின்
மாணவர். �ல் ெவளியீட்�ல், �ைணயாசிரியர். இவர்க�ைடய
ெகாள்ைககைளப் பரப்�வதி�ம் எண்ணங்கைள எ�த்�ச்ெசால்�வதி�ம்,
இவ�க்� வ�வாய் ேத�வதி�ம் ெப�ம் உதவியாக இ�ந்� வந்தார்.



மார்க்ஸ் ��ம்பம் லண்டனில் வ�ைம�டன் ேபாரா�ய�. அன்பான
மைனவி, உண்ைம�ள்ள ஒ� பணிப்ெபண், �ழந்ைதகள், இவர்கள்
அடங்கியக் ��ம்பம். பணமில்லாமல், வ�வாயில்லாமல் தவித்த�.

வ�ைமயினால் ேநா�ம் அவர்கைளப் பற்றிய�. ஆகேவ �ழந்ைதகள்
இரண்� இறந்தன. ேநாயினால் மார்க்ஸ் ேவதைனப்பட்டார். ெசல்வத்திேல
பிறந்த இவ�ைடய மைனவி, வ�ைமயில் நலிந்� கிடந்தாள். எங்கல்ஸின்
ெப�ந்தன்ைம இவர்க�க்� ெபா�ளாக உ�ெவ�த்த�.

மார்க்ஸ் �ல்கள் பல இயற்றி இ�ந்தா�ம், அவற்�ள் ‘�லதனம்’ என்ற
�ல் மிகச்சிறந்த �லா�ம். ெதாழிலாளர்க�க்� அ� ஒ� மைற �லாக
க�தப்ப�கிற�. உலக ெமாழிகள் பலவற்றில் ெமாழிப் ெபயர்க்கப்பட்�ள்ள�.

1859–ஆம் ஆண்�ல் உலகப் �கழ் ெபற்ற டார்வின் உயிரினங்களின் ேதாற்றம்.
என்ற ஒ� �ைல எ�தி அப்ெபா��தான் ெவளியிட்டார். அேத ேநரத்தில்,

அரசியல் ெபா�ளாதார திறனாய்� என்ற �ைல மார்க்ஸ் எ�தியி�ந்தார்.
காரல் மார்க்�க்� பலெமாழிகள் ெதரி�ம். அவ�ைடய தாய்ெமாழி ெஜர்மன்,

அத்�டன் ஆங்கிலம், பிரஞ்�, �சியா ஆகியெமாழிகைள�ம் கற்றார்.

ஓய்வின்றி மார்க்ஸ் உைழத்ததின் பயனாக அவ�ைடய உடலில் கல்லீரல்
கட்� உண்டாயிற்�. அதனால் உடல்நலம் �ன்றினார். சிறந்த ம�த்�வர்களால்
அந்ேநாய் �ணமான�. உடேன ப்�ரசி என்ற ேநாயால் தாக்கப்பட்டார்.
அச்சமயத்தில், அவ�ைடய மைனவி �ற்�ேநாயால், தீராத �ன்பத்ைத
அைடந்தார். 1881-ல் மார்க்ஸ் மைனவி இறந்தாள். அதற்� பிற� 1883-ம்
ஆண்�ல் அவ�ைடய �த்த மகள் தி�ர் என மைறந்தாள். அந்த
ஆண்�ேலேய சாய்� நாற்காலி ஒன்றிேல சாய்ந்த ப�ேய மார்க்�ம்
காலமானார்.

மார்க்ஸ் தன� வாழ்நாளில் ெப�ம் ப�திைய அயல் நா�களிேல
கழித்தார். இங்கிலாந்தில் இவர் வா�ம் ெபா��தான். இவர் �கழ் பரவிய�.

அவர் பிறந்த ெஜர்மனி நா� 19-ஆம் �ற்றாண்� வைரயி�ம்
ெபா�ளாதாரத் �ைறயில் சீர்�ைலந்தி�ந்த�. அந்தச் �ழ்நிைலயில் அவர்
ெஜர்மனியிேல வாழ்ந்தி�ந்தால், �தலாளித்�வத்தின் அநீதிகைள,

ெகா�ைமகைள அறிந்தி�க்கமாட்டார். இங்கிலாந்தில் அவர் இ�ந்தேபா�
பிரிட்�ஷ் நா� ெபா�ளாதார வளர்ச்சியில் �ன்ேனறியி�ந்த�. அப்ேபா�
அங்ேக தங்கியி�ந்த மார்க்ஸ் ெபா�ளாதாரத் �ைறயில் சிறந்த ஞானத்ைத,

அறி� �ட்பத்ைதப் ெபற்றார்.



காரல் மார்க்ஸ் கம்�னிசக் ெகாள்ைகைய �சியா, சீனா ேபான்ற
நா�க�ம் �ட �ற்றி�ம் ஏற்�க்ெகாள்ளவில்ைல.அவர� ெகாள்ைகைய
ெபா�ளாதார நி�ணர்கள், தத்�வ வித்தகர்கள், சிந்தைனயாளர்கள்,

ச�தாயச் சீர்தி�த்தச் சிற்பிகள் நாட்�ன் அன்ைறய �ன்ேனற்றத்ைத
வி�ம்பியவர்கள் அைனவ�ம் கண்�த்தார்கள். அவ�ைடய ெகாள்ைகையப்
ேபாற்றியவர்கைள விடத், �ற்றியவர்கள்தான் அதிகமாக இ�ந்தார்கள்.

ஏெனன்றால், அவ�ைடய ெகாள்ைக அ�ப்பைடயிேலேய தவ� என்�ம்
அவ�ைடய எண்ணங்கள் எதிர்காலத்தில் நிைறேவறாத� மட்�ம் அல்ல,

எதிர் பார்த்ததற்� ேநர் எதிராக�ம் ��யக்��ம் என்�ம் ேபசினார்கள்.

�தலாளிகளின் ஆதிக்கத்தில் ெதாழிலாளர்கள் வ�ைமயில்
வா�வார்கேளயன்றி, மகிழ்ச்சி�டன் இ�க்க மாட்டார்கள் என்�ம் மார்க்ஸ்
�றினார். ஆனால்,  

அெமரிக்கா ஐக்கிய நா�களி�ம், ெதாழிலாளர்கள் இன்பமாக வாழ்ந்�
வ�கிறார்கள். எவ்வள� சிறந்த ெகாள்ைகயாக இ�ந்தா�ம்.அதைன
அைடகின்ற ெநறி�ம் சிறந்ததாக இ�க்கேவண்�ம். மார்க்ஸ் ��ம் வழி
ெதாழிலாளர்களின் வாழ்�க்�க் ெகா�ைமயாக�ம், ெகாைல�ம், ��தி�ம்
நிைறந்ததாக�ம் இ�க்கின்ற�. இந்தக் காரணங்கைளக் காட்� ெபட்ரண்ட்
ரஸ்சல், ெபர்னாட்சா ேபான்ற ேபரறிஞர்கள் வன்ைமயாக கண்டனம்
ெசய்தார்கள். ெபர்னாட்சா ��ம் ேபா� ெதாழிற்சாைலகைளத் ேதசிய
மயமாக்கினால், �தலாளிக�க்� ஈ� வழங்கப்படேவண்�ம் என்�ம்,
அப்ேபா�தான் நாட்�ன் வள�ம், நல�ம், அன்�ம், அைமதி�ம் நிைலயாக
நிற்�ம் என்றார்.

ஒ� நாட்�ல் உள்ள மக்கள், கல்வியி�ம், ப�த்தறிவி�ம் �ன்ேனற்றம்
அைடந்� இ�ந்தால், அந்த மக்கள் தங்கள� உரிைமக�க்� அழி� ேத�ம்
எந்தக் ெகாள்ைகைய�ம் ஏற்�க் ெகாள்ளேவா, வரேவற்கேவா மாட்டார்கள்.

அவர்க�க்� உண�ம், உைட�ம் மட்�ம் தான் ெபரியைவ அல்ல. நாட்�ன்
உரிைம�ம், ேபச்�ரிைம�ம், வாழ்க்ைக�ரிைம�ம் �க்கியமானைவ என்ேற
க��வார்கள். மார்க்ஸின் ெகாள்ைககைள பலர் �ைற �றிக் கண்டனம்
ெசய்தி�ந்தா�ம், இவரால் மனித இனத்திற்� உைழக்�ம் மக்க�க்�
விைளந்த நன்ைமகள் ஏராளம் ஆ�ம். ஏெனன்றால் ெதாழிலாளர்கள் மனித
இனத்தின் உயிர்நா�கள் என்றார். அவர்க�ைடய உரிைமகள், தைடயின்றி
வழங்கப்படேவண்�ம் என்�ம், வளர்க்கப்பட ேவண்�ம் என்�ம், அந்த



ேநாக்கத்தின் அ�ப்பைடயில் பண்பாட்ைட�ம், நாகரீகத்ைத�ம் �திய
�ைறயில் உ�வாக்கித்தந்� மார்க்ஸ் ெப�ைம ெபற்றார்.

பழைமயின் பி�ப்பிேல இயங்கிக் ெகாண்��ந்த ச�தாயத்திற்�,

மார்க்ஸ் ெகாள்ைக, ஒ� மின் தாக்�தல் ேபால் அதிர்ச்சிைய அளித்த�.

அதனால் இவர� �ரட்சிக் ெகாள்ைக ஏைழ மக்களிைடேய நன்� பரவிய�.

ெபா�ளாதார நிைலயில் ெப�த்த ேவற்�ைம இ�க்கக் �டா� என்ற
உண்ைமைய, மக்க�ம், ஆட்சியாளர்க�ம் ஒப்�க்ெகாண்டார்கள். அதற்�ப்
பிற�, எந்த வழியில் ெதாழிலாளர்க�க்� உதவிகைளச் ெசய்யலாம், எப்ப�
ெசய்யலாம் என்� அரசினர்கள் சிந்திக்கலானார்கள். அதன் பயனாக
ெதாழிலாளர்கள் ேவைல ேநரம், ஊதியத்தின் வி��ைற, தங்�மிடம்,
ம�த்�வ ஒய்�, ம�த்�வ வசதி, பதவி நீ�ப்�, வேயாதிகர்க்கான
பா�காப்�, ஓய்�திய பலன்கள் கிைடத்தன.

காரல் மார்க்ஸ் இவ்வா� ஏைழத் ெதாழிலாளர்கள் வ�ைமையப் ேபாக்க,

அவர்கள� �ன்பத்ைத நீக்க, ஓய்� ஒழிச்சலின்றி நா� நாடாக அைலந்�
அ�பவிக்க ��யாத �ன்பங்கைள�ம், ேவதைனகைள�ம் ஏற்�,

அ�பவித்� அந்தந்த நாட்� ஆட்சியாளர்களின் அடக்�
�ைறக�க்ெகல்லாம் பலியாகி இ�தியிேல தன� ெகாள்ைகக்� சிறந்த
ெவற்றிையத் ேத�த் த�ம் தத்�வச் �ழ்நிைலைய மக்களிைடேய�ம்,
ெதாழிலாளர்களிைடேய�ம் உ�வாக்கியதற்� பின்ேப இவ் உலைக விட்�
மைறந்தார்.

வ�ைமயில் வா�ம் ஏைழத் ெதாழிலாளர்களின், �ன்பத்ைத நீக்கி,
இன்பவாழ்ைவ ஓங்கச் ெசய்ய காரல் மார்க்ஸின் ெகாள்ைக சிறந்த
வழிகாட்�யாக அைமந்�விட்ட�. ப�த்தறி�ம், ேநர்ைம��ைடய எந்த
மனித�க்�ம் எந்தக் கட்சிக்�ம், எந்த அர�க்�ம், க�த்� ேவற்�ைம
இ�க்க இயலா�. ஆனால், அந்த உயர்ந்த தத்�வ �ைறைய
ெதாழிலாளர்கள் அைடவதற்�த் �ன்பங்க�ம், �யரங்க�ம் ஏற்படலாம்.
�றிக்ேகாள் சிறந்ததாக இ�த்தல் மட்�ம் ேபாதா�, அதைன ெப�கின்ற
ெநறி�ம், �யதாக இ�க்கேவண்�ம். மார்க்ஸின் ெதாழில்
�ைறத்தத்�வம், சிறந்த ெநறியின் �லம் அைடயக்��ம்.அ� ெதாழிலாளர்
உலகிற்� மிகச் சிறந்த நன்ைமயாக காட்சித்த�ம்.



�க்� ேமைட �ழக்கம் - ஜீலியஸ்
பி�சிக்

என� தாய் நா� �தந்திரம் அைடய ேவண்�ம். அந்த மண்ணின் �தந்திரக்
காற்ைற நான் �வாசிக்க ேவண்�ம். ெசக்ேகாஸ்ேலவியா நாட்�ன், வி�தைல
வீரன் ஜீலியஸ் பி�சிக், �க்� ேமைடயிேல �ழக்கமிட்டார். “ஏ.

ெகா�ங்ேகாலர்கேள, என� நாட்�ன் உயிர் நா�கள், உயிர்�ச்ைசக்
ெகான்�விட்டதாக எண்ணி மனப்பால் ��க்காதீர்கள். நீங்கள்
நிைனப்ப�ேபால் நான் �ற்றவாளி அல்ல. என் நாட்� மண் �தந்திர
�மியாகக் காட்சி தர ேவண்�ம் என்� ஆைசப்ப�ம் நான் �ற்றவாளியா?
ஊ�க்�ள் எல்ைல தாண்� உத்திரவிடாமல் ேபார்க்ேகாலம் �ண்� என்
தாய்நாட்��ம் கால்ைவத்த ெகாள்ைளயர்கேள நீங்கள் தான் �ற்றவாளி.
நான் தான் நீதிபதி. இந்தத் �க்�ேமைடதான் நீதிபதியாகிய என்�ைடய
நீதிமன்றம், இந்த நீதிமன்றத்திலி�ந்� நீதிபதியாகிய நான் உங்க�க்�த்
தீர்ப்� அளிக்கிேறன். உங்கள் ஆட்சிக்� கைடசிக் காலம் ெந�ங்கிவிட்ட�.

உங்கள் சவக்�ழிைய நீங்கேள ேதாண்ட தயார் ஆ�ங்கள்”. என்�
�க்�ேமைடயிேல நின்� வி�தைல வீரன் ஜீலியஸ் பி�சிக் என்�
�ழக்கமிட்டார்.

�க்� ேமைடயிேல நின்� ெகாண்� அந்த மாவீரன் தீர்பளித்ததற்காக,

அவன் உயிைரவிட்ட� என்னேவா உண்ைம, ஆனால் அந்த ேமைடயிேல நின்ற
அந்த மாவீரன் அளித்த நீதித்தீர்ப்பிைனகாலம் பிற� நிைறேவற்றிய�.

1942-ம் ஆண்� ஏப்ரல் மாதம் 23-ம் நாளில் இட்லரின் இரகசிய
ேபாலீஸ் அந்த வி�தைல வீரைனக் ைக� ெசய்த�. பிேரக் நகர சிைறயிேல
அைடத்த�. சித்திரவைத�ம்,  ெகா�ைம�ம் ெசய்த�. அவைர ஒ� �ேராகி
என்� இட்லரின் பைட நாஜி ெவறியர்கள் பழி �மத்தினார்கள். ஆனால், அந்த
நாட்� மக்கள் அவர் ஒ� வீரர், ேதசத் தியாகி, வி�தைல வீரர் என்�
எதிர்�ரல் எ�ப்பினார்கள். 1943ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர் மாதத்தில்,

ெபர்லின் நகரில் அந்த நாஜி ெவறியர்கள் அம்மாவீரைனத் �க்கிலிட்�க்
ெகான்றார்கள்.



�க்� ேமைடயிேல நின்ற, அந்த வி�தைலச் சிங்கம் ஜீலியஸ் பி�லிக்,
அலட்சியமாக நைகத்த�. மனித�லத்தின் ெகா�ய எதிரிகைள நாஜி
ெவறியர்கைள ேநாக்கி ேகலியாகச் சிரித்தார்.

இன்பத்திற்காக வாழ்ந்ேதன், இன்பவாழ்விற்காக ேபார்க்களம்
��ந்ேதன், இன்பம் த�ம் �தந்திரத்திற்காகேவ இப்ேபா�
ெசத்�க்ெகாண்��க்கிேறன். ஆகேவ �ன்பம் என் ெபயேரா� என்�ேம
இைணக்கப்படக் �டா�. அ� �ைறயல்ல. நான் சா�ம் ேபா�ம்
இன்பத்�டன், இனிய சிந்தைன�டன் அஞ்சாெநஞ்சன் வீரத்�டன்,

ேதசபக்தி எண்ணத்�டன் இ�ந்ேதன் என்பைத இந்த உலகம்
�ரிந்�ெகாள்ளேவண்�ம்.

ஜீலியஸ் பி�ஸ்க் அன்� �க்�ேமைடயிேல மாண்டார். ஆனால்,

சாவதற்� சில மணி ேநரத்திற்� �ன்னால், மரணமில்லா �கழ் பைடத்த
இலக்கியம் ஒன்றின் ஆசிரியராக விளங்கினார் என்பைத, ெகாஞ்சம் காலம்
 கடந்�தான் உலகம் உணர்ந்த�. �க்�ேமைட ஏ�வதற்� �ன் நாள் இர�,

தன� சிந்தைனயிேல வழிந்� ெகாண்��ந்த சிந்தைன ஊற்�ப் ெப�க்ைக
அள்ளி மக்க�க்� வழங்க எனக்� வாய்ப்� இல்ைலேய என பி�ஸ்க் மனம்
��ங்கிக் ெகாண்��ந்தார்.

அப்ேபா� “அய்யா” என்� ஒ� �ரல் ேகட்ட�. அந்த வி�தைல வீரன்
தி�ம்பிப் பார்த்தான். சிைறக் கம்பிக�க்� ெவளிேய நின்�ெகாண்��ந்த
அந்தக்காவலன் வணக்கம் என்றான். கனல் ெதறிக்�ம் கண்ேளா� என்ன
என்� ேகட்டார். அய்யா தாய்நாட்� மக்களின் ெதய்வம் என தங்கைளப்
ேபாற்�பவர்களில் நா�ம் ஒ�வன். இ�தி காலத்தில் ஏேதா உங்க�க்� ஓர்
அற்ப உதவி ெசய்ேதன் என்ற ேப� எனக்� கிைடக்�மா என்றான்.

பி�ஸிக், மகிழ்ச்சிேயா� அவைன ேநாக்கி எ��வதற்� ெகாஞ்சம்
தா�ம், எ��ேகா�ம் ெகா�ப்பாயா என்� ேகட்டார். என்
உயிர்ேபாவதானா�ம் நான் கவைலப்படவில்ைல. ெகாண்� வந்�
ெகா�க்கிேறன் தைலவா என்� ெசன்� எ��ேகா�ம், தா�ம்
ெகாண்�வந்� ெகா�த்தான்.

அவற்ைறப் ெபற்ற அந்த மாவீரன் இரெவல்லாம் எ�தினான். ெபா��
வி�ய வி�ய தன்�ைடய சிைற வரலாற்ைற எ�திக்ெகாண்ேட இ�ந்தார்.
ஊற்ெற�த்த சிந்தைனக் க��லங்கைளத் தாள்களில் எ�தினார். அன்�



காைல காவலைன அைழத்�, நான் எ�திய இந்த வரலா�  எனக்� உயிர்
நா� ேபான்ற�. இைதப் பாழ்ப�த்தாமல் என்�ைடய மைனவியிடம்
ெகாண்�ேபாய் ெகா�ப்பீரா என்� மன��கிக் ேகட்டார்.

கவைலப்படாதீர்கள். என்�ைடய உயிைர விட அதிக அக்கைற�டன்
தங்கள் கட்டைளகைள, நிைறேவற்றிேய தீ�ேவன் என்றான் காவலன்.

தன்�ைடய வாக்��திப்ப� பி�சிக்கின் மைனவியிடம் ெகாண்�
ேசர்த்தான்.

பி�ஸிக்கின் மைனவி அகஸ்�னா பி�ஸிக் அந்த வரலாற்ைற 1945-ம்
ஆண்� �க்�ேமைடக் �றிப்�கள் என்ற ெபயரில் �த்தகமாக ெவளியிட்டார்.
இந்த �ல் உலகப் ெப�ம் �கழ் ெபற்ற�. பி�ஸிக் எ�திய கைடசி �ல்
என்றா�ம், அதில் தன� சிைற வாழ்க்ைகயின் 311 நாட்கள் அந்த
�த்தகத்தில் விவரமாக எ�தப்பட்��ந்தன. அந்தக் காலத்தில், அந்த
ேநரத்தில் இப்ப� பட்ட ஓர் உணர்ச்சிையத் �ண்�ம் சிைற இலக்கியம்,
அன்� வைர ேதான்றியேத இல்ைல என்� உலக இலக்கிய ேமைதகள் அந்த
�ைலப் ேபாற்றி �கழ்ந்�ள்ளார்கள்.

உலகப் �கழ்ெபற்ற பிரிட்�ஷ் எ�த்தாளர் ேஜம்ஸ் ஆல் ரிஜட் அந்த �ைலப்
பற்றிக் ��ம்ேபா� ஒ� ெவற்றி வீரரின் உன்னத வீரம் என்� பாராட்�னார்.

மனித�ைடய உள் உணர்வின் அஞ்சா ெநஞ்சத்திற்�, அ� ஒ� சத்திய
சாட்சி இலக்கியம். ெநஞ்ைச உ�க்�ம் கைத. ெபா�ட் ெசறி�, உள்ளடக்கம்
நிைறந்த, ெதளி� நிைறந்த சிறந்த பைடப்� என்� அந்த �ைலப் பற்றி நி�
ைடம்ஸ் என்ற பத்திரிக்ைக �கழ்ந்� எ�தியி�ந்த�.

இத்தைகய அஞ்சா ெநஞ்சம் ெகாண்ட வி�தைல மாவீரன் ஜீலியஸ்
பி�ஸிக் ெசக்ேகாஸ்ேலவியா என்ற நாட்��ள்ள, பிேரக் நகரில் 1903-ஆம்
ஆண்� பிப்ரவரி மாதம் 23ம் ேததி பிறந்தார். அவர் ஓர் ஏைழ உ�க்காைலத்
ெதாழிலாளியின் மகன். பிேரக் பல்கைலக் கழகத்தில் அம்மாவீரன்
இலக்கியம், இைச, கைல ஆகிய �ைறகளில் பயிற்சி ெபற்றார். கல்வி கற்�ம்
காலத்தில் மாணவர் இயக்கங்களில் தீவிரமாகத் ெதாண்டாற்றினார்.
1929ஆம் ஆண்�ல் சி�ஸ்� என்ற ஒ� பத்திரிக்ைக ஆசிரியராக
இ�ந்தார். கனல் கக்�ம் அவ�ைடய ேதசபக்தி எ�த்�கைளக் கண்�
வி�தைலத் தத்�வத்திற்� எதிரானவர்கள் கலங்கினார்கள்,

அஞ்சினார்கள். எப்ப�ெயல்லாம் அவைரத் �ன்பங்களில் சிக்க ைவக்கலாம்



அல்ல� அழிக்கலாம் என்� திட்டமிட்டார்கள். தாய் மண்�க்�
விேராதமான இந்தத் �ேராகிகளின் ேபாக்கிைன அம்மாவீரன் ெதரிந்�
ெகாண்டார். எந்த விதக் காரண�ம் இல்லாமல் இந்த ��மதியினரின்
�ழ்ச்சியில் சிக்கிச் சாவைதவிட, நாட்�க்காக ெதாண்டாற்றி சாவேத ேமல்
என்� தன� உடலில் கைடசி �ச்� உள்ள வைர நாட்�க்�த்
ெதாண்டாற்�வைதேய உன்னத நிைல, உயர்ந்த ேசைவ என்� க�திய
பி�ஸிக் தைலமைறவாகத் தப்பிவிட்டார்.  

அவரின் தைலமைற� வாழ்க்ைகயின் ேபா�ம் ஓய்ந்� கிடக்கவில்ைல,

அப்ேபா�ம் �ட ஒ� ெசய்தித் தாைள �வக்கி நடத்தினார். மக்கள்
மத்தியிேல அந்தப் பத்திரிக்ைக ெப�ம் �கழ் ெபற்ற�. ஆனால், அைத அச்�
அ�க்�ம் இடத்ைத மட்�ம் கண்�பி�க்க ��யவில்ைல. அதன் �கவரி�ம்
ெதரிந்�ெகாள்ள ��யவில்ைல. அேத ேநரத்தில் இட்லரின் நாஜிப் பைடைய
எதிர்த்� �ற்�க்கணக்கான சி� சி� �ண்�கைள ெவளியிட்டார்.

பிற� 1930ஆம் ஆண்�ல் ேசாவியத் �னிய�க்� அவைர
ெசக்ேகாஸ்ேலவியா நாட்�த் ெதாழிலாளர்கள் அ�ப்பி ைவத்தார்கள்.

அங்ேக ெசன்� தி�ம்பி வந்த பி�ஸிக் ேசாவியத் �னியனின் ேசாசலிசத்
தத்�வத்தின் சிறப்�கைள கண்� ஒ� �த்தகத்ைத எ�தி ெவளியிட்டார்.
இவ்வா� அவர் பல �ல்கைள எ�தினார். அவற்றில் ஒன்� தாயகத்ைத
ேநசிக்கிேறாம் என்ற �ல். இந்த �ல் வி�தைலப் ேபாராட்டக் காலத்தில்
ெசக் நாட்� ெதாழிலாளர் வர்கத்தின் உணர்ச்சிகைளத் �ண்�விட்�
எ�ச்சிைய உ�வாக்கிப் �ரட்சிையத் �ண்�விட்ட�. பி�ஸிக் எ�திய
கவிைதகள் ஏராளம். அவர� கவிைதகள் ஒவ்ெவான்�ம் மக்களிைடேய
ேதசபக்திக் கனைல �ண்�வி�ம் ேபார்க்க�வியாக இ�ந்த�.

’உலகின், நண்பர்களான உங்கள் அைனவைர�ம் ெநஞ்சார
ேநசிக்கிேறன். அயர்ந்�விடாதீர்! விழிப்�டன் இ�ங்கள். ஆம்! விழிப்�டன்
இ�ங்கள் என்� தன் மைனவிக்� எ�திய �க்�ேமைட �றிப்�கள் என்ற
வீர வரலாற்� �லில் �றிப்பிட்�ள்ளார்.

ஒ� நா� வி�தைல அைடவதற்� எத்தைகய எ�ச்சிகள், எப்ப�ப்பட்ட
உணர்ச்சிகள் மக்களிைடேய உ�வாக ேவண்�ம் என்ற தத்�வத்ைத
விளக்கிய �தந்திர மாவீரன் �க்�ேமைடயில் �ழங்கிய �ழக்கம் அவன்
இறந்ததற்� பிற� ெசக் நாட்� மக்களின் உயர் வாழ்க்ைக ��ைமயைடய
ேவண்�ம் என்ற �தந்திர தாகத்ைத ஊட்�ய�.



 



கிேரக்க நாட்�ன் அரசியல் கைலஞர் -
ஜார்ஜ் பாபன் திரிேயா

1964-ஆம் ஆண்�

கிேரக்க நாட்�ப் ெபா�த் ேதர்தல்

இரண்� கட்சிகள் ேதர்தலில் ேபாட்�யிட்டன. ஒன்� ஐக்கிய கட்சி.
மற்ெறான்� கம்�னிஸ்ட் கட்சி. மத்திய ஐக்கிய நைடெபற்ற ேதர்தலில் 53

சதவிகிதம் வாக்�கள் ெபற்� ெவற்றிெபற்ற�. கம்�னிஸ்ட் கட்சி 13

சதவிகிதம் வாக்காளரின் ஆதர� மட்�ேம ெபற்ற�. அதனால் ேதால்வி
அைடந்த�.

 1961ஆம் ஆண்� அக்ேடாபரில் நடந்த ெபா�த் ேதர்த�க்� பின்
கிேரக்க அரசியலில் ெந�க்க� ஏற்பட்ட�. மத்திய ஐக்கிய கட்சி அப்ேபா�
இ�ந்� தீவிரப் பிரச்சாரம் ெசய்த�. அ�த்த ெபா�த் ேதர்தல் ேநர்ைமயாக
நைடெபற�ம், ஜனநாயகம் மீண்�ம் நாட்�ல் நைடெபற�ம் அ� ���ச்�டன்
பா�பட்ட�.

ஆட்சி நிர்வாகப் ெபா�ப்ைப 1950ஆம் ஆண்� �தல் 52 வைரயில்
ஏற்றி�ந்த அந்தக் கட்சி இரண்டாவ� �ைறயாக இப்ேபா� பதவிைய
ஏற்றி�க்கிற�. கடந்த இரண்� ஆண்�களாகப் பதவியில் இ�ந்த பிரதமர்
கரமன் லிஸ்ட் ஆட்சியின் கீழ் உ�க்�ைலந்த� ஜனநாயகம். பிரதமர்
பதவிக்� இன்� வந்�ள்ள ஜார்ஜ் பாபன் திரிேயாவின் கீழ் ஜனநாயகம்
மீண்�ம் நாட்�ல் நிைலெபற ஒ� சந்தர்ப்பம் வாய்த்தி�க்கிற�.

��ைமயைடந்த பிரதமர் ஒய்� எ�த்� ெகாண்� அைமதியாக
அமரேவண்�யவர் இப்ப� இ�ந்�ம் தம் ெசாந்த நலைனப்
�றக்கணித்�விட்� ஜனநாயகத்�க்� ெதாண்டாற்ற அவர் �ன்வந்தார். ஒர்
இைளஞனின் ஆர்வ�ம் ஊக்க�ம் காட்�கிறார். இவர் ேதர்தலில் வாைக
�ட இவ�க்� உதவியைவ இரண்�. ஒன்� இவர் சிறந்த ெசாற்ெபாழிவாளர்.
இவ�ைடய நாவன்ைமயால் திறைமமிக்க ெசால்லாற்றலால், இந்தத் ேதர்தலில்
அேமாக ெவற்றி ெபற்றார். இரண்டாவ� இவ�க்� உதவியாக இ�ந்த�,

ெதாழிலாளர்களிைடேய மனம் ��றி இ�ந்த ேவதைனக�ம்,



விரக்திக�ம், வாழ்க்ைக ெந�க்க�க�ம், அதி�ப்தி நிைலகைள
உ�வாக்கின. கஷ்டங்கைளப் பாராமல் இவர் நாட்�ேல எட்�த் திைசகளி�ம்
பன்�ைற �ற்றிச்�ற்றி வந்� மக்கள் �ட்டங்களிேல ெசாற்ெபாழி�
ஆற்றினார். ெதாழிலாளர் �யரங்கைள�ம், ேவதைனகைள�ம் ப�ம்
கஷ்டங்கைள�ம் மக்களிைடேய விளக்கி �ழக்கமிட்டார். கரமன் லிஸின்
ஆட்சி நிர்வாகத்ைத அதன் அலங்ேகாலத்ைத, ஆணவப் ேபாக்ைக,

ஏேதச்சாதிகாரத்தன்ைமைய, நிர்வாகப் பலவீனத்ைத மக்களிைடேய
வன்ைமயாகக் கண்�த்� காரணகாரியங்கேளா� �ட்�க் காட்�னார்.
இவ�ைடய நீண்ட கால அரசியல் அ�பவ�ம், அரசியல் வாதிகளிைடேய
இவ�க்� இ�ந்த க�ர�ம், மக்கள் மன்றங்களிைடேய இவர் உ�வாக்கி
ைவத்தி�ந்த மதிப்�ம், மரியாைத�ம் இவர� வய�ம் மக்களிடம் ேபாராதர�
ெபற மிக உதவிகரமாக இ�ந்தன.

ஜார்ஜ் பாபன் திரிேயா மிகச்சிறந்த நாவலர். இன்� வைரயில்
இவைரப்ேபால் நாவன்ைம பைடத்த, �ட்பமான இராஜ தந்திரம் மிக்க ஒ�
ேபச்சாளைர அந்த நா� கண்டதில்ைல. நாடா�ம் அ�பவங்கள் ஏராளமாகப்
ெபற்றவர், ப�த்த ேமைத, சிறந்த கல்வியாளர், இலக்கியத்தில் வரம்� மீறிய
பற்�க் ெகாண்டவர், வசனம், கவிைத இந்தத் �ைறகைள விட நாடக
இலக்கியத்தில் இவ�க்�க் கவர்ச்சி அதிகம். �ப்ப� ஆண்�க�க்�
�ன்� இவர், கல்வி அைமச்சராகப் பதவி வகித்� நாட்� நிர்வாகத்தில் பதவி
ஏற்றேபா�, நாட்�ல் ேதசிய நாடக  அரங்� ஒன்ைற நி�வினார். அதனால்
அந்த நாட்�ல் இவர் ஒ� கைலஞராகத் திகழ்ந்தார்.இவர் சகலகலா
வல்�னராகத் திகழ்ந்தார். �தல் உலகப்ேபார் ��வைடந்த பிற�, அந்த
நாட்களில் �கழ்ெபற்ற அரசியல் பயிற்சிகைளப் ெபற்றார். அந்த நாட்களிேல
தன� நாட்� அரசியலில், தமக்ெகன சிறப்பான ஓர் இடத்ைத இவர் ெபற்றார்.
ேபாராட்டங்களிேல கலந்� ெகாண்� பலதடைவ சிைற ெசன்றார்.
நா�கடத்தல் ேபான்ற இன்�ம் பல தண்டைனைய அ�பவித்தார்.

இரண்டாம் உலகப்ேபாரில் உலைக உ�க்கி எ�த்த இட்லரின் ��ப்�கள்
அவ�ைடய தாய்நாட்ைட ஆக்கிரமித்�த் தாக்கிய�. அதனால் இவர்
அண்ைடய நாட்�ற்� ெசன்� ேதசிய மாற்� அரசாங்கம் ஒன்ைற உ�வாக்கி
அதன் நிர்வாகத்ைத இயக்கினார். 1950-52 ஆம் ஆண்�களில் உதவிப்
பிரதமராக ெபா�ப்ேபற்� இ�ந்த இவர், அப்ேபா� கிேரக்க �ைகயிைலக்�
ெஜர்மனியில் மார்ெகட் ேத�த் தந்தார். தன� தாய்நாட்�க்� இவர் ெசய்த
ேசைவ மிக�ம் சிறப்பாய் �றிப்பிடத்தக்க�, மக்களின் ���ரிைம
உணர்ச்சிையத் �ண்�ய�தான்.



இவ�ைடய தைலைமயின் கீழ் இயங்�ம் மக்களின் ஐக்கிய கட்சி
இப்ேபா� பதவிக்� வந்த�, நாட்�ல் ஒ� �திய �கம் உதயமாக இ�ப்பதின்
அறி�றியா�ம். பிரதமரின் கவனம் பல �ைறகளில் சீர்தி�த்தங்கள்
ெசய்வதில் ஈ�ப�வ� நிச்சயம். ைசப்ரஸ் பிரச்சைனக்� தீர்� காண இவர்
வ�த்� இ�க்�ம் தீர்ைவ அந்நாட்� மக்கள் ஆதரிக்கிறார்கள். பலவித
இலவசக் கல்வி நி�வனங்கள், ெதாழில்�ட்பக் கல்வி �ைறகள், பல்கைலக்
கழகம் �தலியவற்ைற நி��வதற்� இவர் வழி வ�ப்பார்.

பாட்டாளிகளின் கடன் ெதால்ைலகைளத் தீர்க்க�ம், ேவளாண்ைம
அபிவி�த்திக்� �க்கியமான உதவிகைள வழங்க�ம் வழிகண்டார்.
ெதாழிலாளரின் வ�வாயில் 12 சதவிகிதம் உயர�ம், ெதாழிலாளர்
சங்கங்க�க்� ேவண்�ய உரிைமகைள�ம் வழங்கினார். அரசியல்
நிர்வாகத்தில் பதவி வகிக்�ம் பிரதமர்கள், அைமச்சர்கள், பாரா�மன்ற
உ�ப்பினர்கள், அரசியல்கட்சித்தைலவர்கள் அவர்க�ைடய உறவினர்கள்
ஆகிேயார்கள் அரசியலில் தங்கள் பதவிைய, ெபா�நலத்திற்�ப்
பயன்ப�த்தாமல் �யநலத்திற்� உபேயாகித்தால் அவர்க�க்�த் த�ந்த
தண்டைன வழங்�வதற்கான ஒ� மேசாதாைவ இவர் உ�வாக்கினார்.

ெபா�வாக இந்த நாள் வைரயில் நாட்�ல் நடமா�ய ஊழல்கைளக்
கைளந்� ேநர்வழியில் நிர்வாகத்ைத இயக்கி நாட்�ப் ெபா�ளாதார
அபிவி�த்திக்� ேவண்�ய திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டார். திட்டமிட்�
இ�க்கின்ற இவர� அர�ப் பணியில் ெவற்றி கிைடத்தால், ச�தாய,

ெபா�ளாதார, அரசியல் �ைறகளில் ேபாதிய அள� பலன்கைள மக்கள்
அ�பவிப்பார்கள். ேதால்வி ேநர்ந்தால் இவ�க்�ம் இவர் பதவிக்�
வரவி�ம்பிய கட்சிக�க்�ம், மக்களிைடேய இ�க்கின்ற ெசல்வாக்�ப்
ேபாய்வி�ம்.  இவ�க்� ஆதர� அளித்த அரசியல் கட்சிகள் பல ஆனா�ம்,
அரசியல் ச�தாய ஜனநாயகத்திற்� அ�க்கல் ேபால் ேதான்�ம் ெதாழிலாளர்
கட்சி மட்�ம் இவைர ஆதரிக்கவில்ைல. நாட்�ன் அரசியலிேல ெதாழிலாளர்
கட்சி என்� ஒன்� இடம்ெபறவில்ைல. இந்தக் �ைறக�க்�ம் பிரதமர்
பரிகாரம் கண்� ெவற்றி ெபற்றார். மக்கள் அவைர மனமாரப்
பாராட்�கிறார்கள்.



ெடாமினிகன் �தந்திர சிற்பி
‘ஜூவான் பாஷ்’

உலக நா�களின் �தந்திர சிற்பிகளில் ெடாமினிகன் நாட்�ல்
��யர�த்தைலவராகத் திகழ்ந்தவர் ஜூவான் பாஷ். ெடாமினிகன் ��யர�
இலத்தீன் அெமரிக்காவில் ேமற்� இந்தியத் தீ�கள் ஒன்றில் உள்ள�. இதன்
பரப்பள� ஐேராப்பாக் கண்டத்தில் உள்ள ெபல்ஜியம் என்ற நாட்ைடப் ேபால
இரண்� மடங்� ெபரிய�. ஒ� தீவின் பாதியில் ெடாமினிகன் ம�பாதியில்
ெஹய்� நா�ம் உள்ளன. பின்தங்கி�ள்ள நா� �ன்னணியில் இடம் ெபற்�
வ�வதற்�ம், மக்களாட்சி ஆட்சி �ைற ம�ப� வரப் ேபாரா�யதற்�ம்
ெடாமினிகன் ��யர� ஒர் எ�த்�க்காட்�.

ஒ� சிறிய ��யரசின் ஜனாதிபதியாக இ�ந்தா�ம் ஜூவான் பாஷ்
உலகப் �கழ் ெபற்றவராக ஆனார்.  ஒ�ேநரத்தில் ெடாமினிகன் நா�
ட்�ஜில்ேலா என்ற ெகா�ங்ேகாலன் ஆட்சியின் கீழ் அகப்பட்�த் தத்தளித்�
இ�ந்த�. அந்த நாட்�ல் �தந்திரம் என்ற ேபச்ேச இல்ைல. பட்�யில்
அைடக்கப்பட்ட ஆ�, மா�கள் ேபால மக்கள் நடத்தப்பட்டார்கள்.

எ�த்�ரிைம, ேபச்�ரிைம அந்த நாட்�ல் கிைடயா� ‘ம்’ என்றால் சிைறவாசம்
‘ஏன்’ என்றால் வனவாசம் என்ற நிைலயில் மி�கங்க�க்�ம்
மக்க�க்�மிைடேய ேவற்�ைமேய இல்ைல. அந்த அளவிற்� நாட்�ல்
ெகா�ங்ேகால் ஆட்சி நீ�த்�க் ெகாண்��ந்த�.

ட்�ஜில்ேலா ெகா�ங்ேகாலர்கள் ஜூவான் பாைஷ இ�ப�
ஆண்�க�க்� ேமலாக நா� கடத்தினார்கள். �ரட்சிக்காரைர
நாட்ைடவிட்�த் �ரத்திவிட்டால், நாட்�ல் �ரட்சிேய அஸ்தமித்�வி�ம் என்�
அந்தக் ெகா�ங்ேகாலர்கள் எண்ணினார்கள். ஆனால் அவர்கள் எண்ணம்
ஈேடறவில்ைல. நா� கடத்தப்பட்ட ஜூவான் பாஷ் தன்ைனப் ேபால நா�
கடத்தப்பட்ட நாட்� பற்�ள்ள வீரர்கைளெயல்லாம் ேத�க்கண்�பி�த்�
�ரட்சி இயக்கம் ஒன்ைற உ�வாக்கினார். அங்கி�ந்த ப�ேய தாய்நாட்�ன்
ெகா�ங்ேகாலர்கள் மிரண்� பீதி அைட�மா� �தந்திர இயக்கத்ைத
நடத்தினார். இவ்வா�, கால் �ற்றாண்� காலமாக �தந்திரப் ேபாைர
ஜூவான் பாஷ் நடத்தி இ�தியில் ெவற்றி ெபற்றார். ெடாமினிகன் நா�
வி�தைல ெபற்ற�.  



வி�தைலப் �ரட்சிக்� வித்திட்ட வீரராக திகழ்ந்த ஜூவான் பாஷ் ஒ�
சிறந்த இலக்கிய வித்தகர். இன்ைறய தைல�ைறயின் இலத்தின்
அெமரிக்கா எ�த்தாளர்களில் ஜூவான் பாஷக்� ஒ� சிறப்பான இடம்
உண்�. அரசியல், ச�தாய, �ற்ேபாக்�க் க�த்�க்கைளக் ெகாண்ட
�ல்கள் மட்�மன்றி சிறந்த சி�கைதகைள�ம் எ�தி�ள்ளார். தம்�ைடய
தாய்ெமாழியில் இவர் எ�திய பல �ல்கள் ஆங்கிலம், ப்ெரஞ்� ெமாழிகளில்
ெமாழி ெபயர்க்கபட்�ள்ளன. ெடாமினிகன் நாட்�ன் தைலைமப் ெபா�ப்ைப
ஏற்பதற்� �ன்னால் ஐேராப்பிய நா�களில் இவர் �ற்�ப்பயணம் வந்தார்.
அந்தந்த நா�களில் அரசியல்வாதிகள் ச�கத்ெதாண்டர்கள்
ெதாழிலதிபர்கள், ெதாழிலாளர் சங்கத் தைலவர்கள், விஞ்ஞானிகள்,

எ�த்தாளர்கள், கல்வியாளர்கள், கல்வி அதிகாரிகள் ேபான்றவர்கைளச்
சந்தித்� அவர்க�டன் அளவளாவி அவர் அ�பவம் ெபற்�த் தி�ம்பி
வந்தார். உலகப் �கழ்ெபற்ற எ�த்தாளர்களில் ஐேராப்பிய தைலவர்கைள�ம்
லத்தின் அெமரிக்காைவப் பற்றி எ�தி�ள்ள �லாசிரியர்கைள�ம் ேபட்�
கண்டார்.

ெடாமினிக்கன் ��யர�க்� ச�தாய அரசியல் �ைறகளில் எப்ப�ச்
சீர்தி�த்தங்கள் ெசய்யப் ேபாகிறார் என்ற ேகள்வி இந்தப் ேபட்�யில்
ேகட்கப்பட்ட�. இதற்� ஜூவான் பாஷ் பதில் ��ம் ேபா� எங்கள் நாட்�
மக்க�க்�, மக்களாட்சி என்னெவன்� ெதரியா�. ெபா�ளாதார, ச�தாய,

அரசியல் �ைறகளில் �தந்திரம் ெப�வ� என்ப� கனவி�ம் ெபறாத ஓர்
அ�பவம். எனேவ, ஏட்�ச் சீர்தி�த்தங்கள் ஏட்டளவிேல இல்லாமல்
பயன்தரத்தக்க அளவில் ெசயல்படச் ெசய்வ� கால அட்டவைணயில்
�தலிடம் ெபற ேவண்�ம்.

மற்ெறா� ேகள்வி அவரிடம் ேகட்டப்பட்ட ேபா� விவாசாயத் �ைறயில்
இவர் சீர்தி�த்தம் ெசய்வதற்� என்ன திட்டம் ேபா�வார் என்பதற்�
அவர்�றிய பதில் வ�மா�:

“சர்வாதிகாரி ட்�ஜில்ேலா ஆட்சியில் நாட்�ல் ெப�வாரியான நிலம்,
சர்வாதிகாரியான அவ�ைடய �ற்றத்தார்க்�ச் ெசந்தமாக இ�ந்த�.

இப்ேபா� அந்த நிலத்ைத பாட்டாளிக�க்�ப் பங்கி�வ� �தல்
சீர்தி�த்தமா�ம். பிற� �ட்�ற� இயக்கத்ைத ேதாற்�வித்� அதன் �லம்
இந்த நிலத்தின் விைளச்சல் ெபா�ைள விற்பைன ெசய்� பாட்டாளிக�க்�
ேபாதிய அள� ஊதியம் கிைடக்க வழி ேதடேவண்�ம். பாட்டாளிகள்
ஒவ்ெவா�வ�க்�ம் மாதம் ஒன்�க்� ஏறத்தாழ �� டாலர் விகிதம் ெபற



தக்க ஊக்கம் அளிக்க ேவண்�ம். உைழப்பாளிக�க்� நிலம் தங்கள்
ெசாத்� என்கின்ற உ�தி�ம் �ட்�ற� இயக்கம் தங்கள் ெபா�ளாதார
உதவிக்� �ன்ேனற்றதிற்� அைமந்த ஒ� க�வி என்ற மனப்பான்ைம�ம்
வளர அ�ேகால ேவண்�ம் என்� �றினார்”

 ெடாமினிகன் நாட்�ற்� அண்ைட நாடான ெஹய்�யில் சர்வாதிகாரமான
நிர்வாகம் இயங்�கிற�. எல்ைலப் �றத்தில் இத்தைகய நிர்வாகம் நடப்ப�
நாட்�ற்� தீைம விைளவிப்பதா�ம். எனேவ ஜூவான் பாஷ் இந்த
பிரச்சைனக்� மிக�ம் எச்சரிக்ைக�டன் தீர்�கண்டார்.

இவர் சி� வயதில் ெஹய்� நாட்�ல் பிறந்� வளர்ந்தவர். அதனால் அந்த
நாட்�ன் மீ� அவ�க்� ஒ� தனி அபிமானம் இ�ந்த�. ஆதலால் எந்தப்
பிரச்சைனயாக இ�ந்தா�ம் ெஹய்� நாட்�டன் சண்ைட சச்சர�, தகரா�,

கலவரம் எ��ம் உ�வாகாத விதத்தில் தீர்க்கப்பட ேவண்�ம் என்�
சிந்தித்� ���கண்டார்.

ஜூவான் பாஷ் தைலைமயில் இயங்�ம் ெடாமினிகன் ��யர� நா�
எதிர்காலத்தில் மிக உயர்ந்த உன்னத சிறப்பைட�ம் என்� மக்கள்
எதிர்பார்த்� வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் எண்ணம் என்னேவா அதற்ேகற்றவா�
ஆட்சி�ம் நைடெபற்ற�.



அெமரிக்க காந்தி மார்ட்�ன் �தர்
கிங்

அெமரிக்க நாட்�ன் ெவள்ைளகாரர்கள் அங்�ேபாய் ஒண்� வாழ்ந்�
வந்தவர்கள். அங்�ள்ள நீக்ேரா மக்கைள அடக்கி ஒ�க்கி அ�ைமப்ப�த்தி
ெசால்ல��யாத  ெகா�ைமக�க்� ஆளாக்கி அழிக்க �ற்பட்டனர். நிக்ேரா
இனத்தவரிைடேய அ�க்க� இனஉரிைம உணர்ச்சி எ�ந்த�. ஆனால் அந்த
உணர்ச்சி பலாத்கார ெவறி உணர்ச்சியாகப் பல �ைற ெவ�த்த�.

ெவள்ைளக்காரர்கள் நிக்ேரா மக்களின் இனஉரிைம ேபாராட்டத்ைத
வன்�ைறகைளக் ெகாண்ேட அழித்� வந்தார்கள். இந்த ேநரத்தில் மார்ட்�ன்
�தர் கிங் �� வாழ்க்ைகயில் ஈ�பட்டார். வன்�ைற ெவறிக் கிளர்ச்சி எந்த
காலத்தி�ம் ெவற்றி ெபறா� என்பைத கிங் உணர்ந்தார். சட்டத்திற்� உட்பட்ட
அகிம்ைச அ�பைடயிலான அறப்ேபார் என்�ம் ேதால்வி�றா� என்பைதப்
�ரிந்தார்.

கத்தியின்றி, இரத்தமின்றி, அறப்ேபாராட்ட அ�ப்பைடயிேல அ�ைமத்
தைளைய அ�த்ெதறிந்� வி�தைல ெபற்� �தந்திர �கம் அளிக்�ம்,
காந்திய�களின் அகிம்ைசத் தத்�வம் மார்ட்�ன் �தர் கிங்கிற்� ஒ�
பாடமாக அைமந்த�. ஆனால் காந்திய�கைள தன� அரசியல் ஆசானாக
ஏற்�க் ெகாண்டதினால் அவைர அெமரிக்க காந்தி என்� நீக்ேரா மக்கள்
அைழத்தார்கள். தன� இனமக்களின் உரிைம உணர்ைவ ஒற்�ைமப்ப�த்தி,
ஒ�ங்�ப�த்தி, அதன் ேபாக்ைக, ெசயைல, நடவ�க்ைககைள, காந்திய
வழியில் தி�ப்பிவிட்டார்.

நீக்ேரா மக்களின் உரிைம ேநாக்கத்ைத அெமரிக்கா �ன்னாள்
��யர�த் தைலவர் ெகன்ன� மனப்�ர்வமாக ஏற்� அைதச் சட்டமாக்க
வழிவ�த்தார். அவ�க்� பிற�  ஜனாதிபதி ஜான்சன் தன� மனப்�ர்வமான
அங்கீகாரத்ைத அளித்� நீக்ேரா மக்களின் சாசனத்ைத சட்ட வ�வமாக்கி
நிைலநி�த்திவிட்டார்.

“வன்�ைற ெவறி �யற்சி அ�ப்பைடயில் எங்க�ைடய கிளர்ச்சி
நைடெபற்றி�க்�மானால் உலக மக்களின் அ�தாபத்ைத எங்களால்
ெபற்றி�க்க ��யா�, மாறாக இழந்தி�ப்ேபாம். ெவ�ம் ஆ�தங்களின் பலம்



ெகாண்� அந்தக் கிளர்ச்சி ஒ�க்கப்பட்��க்�ம் அல்ல�
ந�க்கப்பட்��க்�ம்.காந்திய வழிைய நான் �� மனேதா� நம்பிேனன்,

ஏற்ேறன். காந்தி ெநறிகளிேல இ�ந்� எள்ளள�ம் தவறாமல் கிளர்ச்சிகைள
நடத்தி வ�கிேறன். ெவள்ைளயர்களின் ெவறித்தனத்திற்� எதிராக நடத்தப்
பட்��க்�ம் இன உரிைமக் கிளர்ச்சியிேல நல்ல மனம் பைடத்த மனித ேநயம்
ெகாண்ட ஆங்கிேலயர்கள் ஏராளமாகப் பங்ேகற்றார்கள். இந்த அற்�தச்
சாதைனக்� நான் காந்தியத்ைதக் கைடபி�த்த�தான் காரணம்.
எங்க�ைடய கிளர்ச்சி தனிப்பட்ட யார் மீ�ம் பைக உணர்ச்சிையத்
�ண்டவில்ைல. அ� அநீதிக்� எதிரான அகிம்ைசப் ேபாராட்டமாக
அைமந்த�. எனேவ நீதியிேல, ேநர்ைமயிேல நம்பிக்ைக�ைடய யாரா�ம்
எங்கைள அலட்சியப்ப�த்த ��யவில்ைல என்� மார்ட்�ன் �தர் கிங்
ெப�மிதத்�டன் �ழக்கமிட்டார்.”

1964-ம் ஆண்�, ேநாபல் சமாதானப் பரிைச கிங் ெபற்றார். இந்த உலகப்
பரி� காந்திய தத்�வத்திற்காகக் கிைடத்த உலகப் பரி� என்� �றலாம்.
ஐக்கிய அெமரிக்கா நாட்�ல் இன ஒ�க்கல் ெகாள்ைகைய எதிர்த்�
மார்ட்�ன் �தர்கிங் ேபாரா�னார். அதன் விைளவாக இன ஒ�க்கல்
ெகாள்ைகைய சட்டவிேராதமான� என சிவில் உரிைம அெமரிக்க அரசினால்
1964-ல் சட்டமாக்கப்பட்ட�.இந்தச் சமாதான் பணியின் தைலவர் என்ற
காரணத்திற்காக அவர் ேநாபல் பரி� ெபற்றார்.

அெமரிக்காவில் ேநாபல் பரி� ெபற்றவர்களின் வரிைசயில் கிங் 14-ம்
இடத்தில் இ�க்கிறார். நீக்ேரா ச�கத்தினரின் இரண்� ேபர் மட்�ேம இந்த
பரிைச ெபற்றி�க்கிறார்கள். அவர்களில் இரண்டாம் நபர் நம்�ைடய கிங்.

அெமரிக்காவில் ஜியார்ஜியா அட்லாண்டா நகரில் �தர் கிங் பிறந்தார்.
இவ�ைடய தந்ைத அந்த வட்டார கி�த்�வ தைலவர், மக�ம்
தன்ைனேபாலேவ ஒ� மத��வாக விளங்கேவண்�ம் என்ப� தந்ைதயின்
வி�ப்பம். அந்த எண்ணத்தில் �தர் கிங் பாஸ்டன் பல்கைலக் கழத்தின்
கி�த்�வ மதத் தத்�வங்கைளக் கற்� 1954-ம் ஆண்�ல்
சமயத்�ைறக்கான டாக்டர் பட்டம் ெபற்றார்.

நீக்ேரா மக்கள் ப�ம் ெதால்ைலகைள�ம் அ�பவிக்�ம்
ெகா�ைமகைள�ம் கண்ணாரக் கண்� அவர் அ�ைமத்தனத்ைத ஒழிக்கக்
கங்கணம் கட்�க்ெகாண்டார். இதன் காரணமாக மதத்தைலவராகப் பயிற்சி
ெபற்ற கிங் மக்கள் தைலவரானார்.



 தன� இன மக்களான நீக்ேராவினர், தாய்நாட்�ல் ெவள்ைளயரின்
பயங்கரக் ெகா�ைமக�க்�ப் பலியாகி நலிந்த காட்சி கிங் ெநஞ்சத்ைத
உ�க்கிய�. காந்திய�களின் தத்�வம் உலகத்�க்� ஒ� ��ைமயாக
விளங்கியதால். அதன் வழிவைகக�ம் கிங் சிந்தைனையத்
�ண்�விட்டன. தன் இனத்தவர் �ன்ேனற, சமத்�வம் ெபற, காந்திவழி
அல்லாமல் ேவ� வழியில்ைல என்ற ��விற்� கிங் வந்தார். காந்திய�களின்
தத்�வம் பற்றி பல ேமைடகளில் க�த்�ைரயாற்றி நீக்ேரா மக்களின்
மனத்ைத பண்ப�த்தி உரம் ஏற்றினார். இவ�ைடய காந்திய தத்�வ
ெசாற்ெபாழிவினால் ஈர்க்கப்பட்ட ெவள்ைளயர் பலர் ஆவர். ஆங்கில
இைளஞர்க�ம், மாணவிக�ம் கிங் ஆற்றிய தத்�வ விளக்கத்தால்
அவைரப் பின்பற்றலானார்கள். கிங்கி�ைடய இலட்சியப் ேபாராட்டத்திற்�
உலக மக்கள� ஆதர�ம், அ�தாப�ம் ஏற்பட்டன. அவர�க் க�த்�கைள
ேகட்க உலகெமங்�ம் உள்ள �ற்ேபாக்� வாதிகள், ப�த்தறி�வாதிகள்,

மனித ேநயவாதிகள் வி�ப்பம் ெகாண்டனர். உலகத்தின் பல பாகங்க�க்�ம்
ெசாற்ெபாழிவாற்ற வ�மா� அவ�க்� அைழப்�கள் வந்தன.

கிங் நடத்திய �தல் ேபாராட்டம் ேப�ந்�க் கிளர்ச்சி அறப்ேபாரா�ம்.
அெமரிக்காவில் பஸ்களில் பயணம் ெசய்�ம் ேபா� ெவள்ைளயர்கள் ஏறினால்
நீக்ேராக்கள் எ�ந்� தம்�ைடய இ�க்ைகைய அவர்க�க்�க் ெகா�க்க
ேவண்�ம். தவறினால் அ�, உைத, �த்�, ெவட்�, ஆங்கிேலயர்களான பஸ்
அதிபர்க�ம் நீக்ேராக்க�க்� எதிராகேவ ெசயல்பட்டனர். கிங் இந்தப்
பழக்கவழக்கத்ைத எதிர்த்தார். நீக்ேராக்கள் அைனவ�ம் ேப�ந்�கைள
பகிஷ்கரிக்க ேவண்�ம் என்� ேகட்�க் ெகாண்டார். அவர் �றியவா�
நீக்ேரா மக்கள் பஸ்ஸில் ஏ�வைத நி�த்திவிட்டார்கள். இதனால் பஸ்
அதிபரின் பா� ெந�க்க� ஆகிவிட்ட�. பஸ்ஸில் �ட்டம் ப� ேமாசமாக
�ைறந்�விட்ட�. பஸ் நி�வனங்களில் �க்கியமான ேவைலகைள வகித்�
வந்த நீக்ேராக்கள் தங்கள� ேவைலகைளத் �க்கி எறிந்�
ெவளிேயறினார்கள். இதனால் பஸ் ெதாழிேல நிைல�ைலந்த�.

ேப�ந்� உரிைமயாளர்கள் கிங்கிற்� இலஞ்ச ஆைச காட்�
மயக்கினார்கள். மயங்கவில்ைல �தர்; மிரட்�ப் பார்த்தார்கள், மிரளவில்ைல
�தர். கைடசியாக எல்லா பஸ் அதிகாரிக�ம் ஒன்� �� கிங் மீ�
வழக்�த் ெதா�த்தார்கள். கிங் �ண்�தலால் பஸ் ெதாழிேல
நசிந்�விட்டதாக �ைற�றினார்கள். நாட்�ன் ெபரிய
வழக்�ைரஞர்கெளல்லாம், பஸ் உரிைமயாளர்க�க்� ஆதரவாக வாதா�



வந்தார்கள். மார்ட்�ன் �தர் கிங் தாேன தனித்� நின்� ெவள்ைளயர்கைள
எதிர்த்�, தன� இன மக்க�க்காக வாதா�னார்.

உலக மக்கைளக் கவர்ந்த அந்த வழக்� இ�தியில் நீக்ேரா மக்க�க்�
ஆதரவான தீர்ப்� வழங்கிய�. பஸ்களில் ெவள்ைளய�க்� சமத்�வமான
உரிைம நீக்ேரா மக்க�க்� உண்� என்� நீதிபதி தீர்ப்� அளித்தார்.
வழக்கின் ���  கிங்கிற்� உலகப் �கைழப் ெபற்�தந்த�. அ� �தல் இவர்
உலகம் �க�ம் தைலவரானார். இந்த வழக்� நைடெப�ம் ேபா� �த�க்�
வய� என்ன ெதரி�மா?26 வய�.

ஆங்கில இனெவறிக் ெகாள்ைக ெவள்ைளயர் வட்டாரத்தில் இந்த பஸ்
வழக்கிற்�ப் பிற� ெப�மளவில் ேபய்விரித்� ஆ�ய�. பள்ளிகளில் நீக்ேரா
மாணவர்கள் அவமானப் ப�த்தப்பட்டார்கள், சிற்�ண்�ச் சாைலயில் அ�த்�
ெநா�க்கப்பட்டார்கள், ெபா� இடங்களில் நடமாடேவ ��யவில்ைல.

28-9-1964-ம் ஆண்�ல் மார்ட்�ன் �தர் கிங் மாெப�ம் ஆர்ப்பாட்டம்
ஒன்� நடத்தினார். இரண்� லட்சம் நீக்ேரா மக்கள் அந்தப் ேபாராட்டத்தில்
கலந்� ெகாண்டார்கள். ெவள்ைளய�ம், ெவள்ைள இனத்தவர்களான
மாணவ, மாணவிக�ம் ஆயிரக்கணக்கில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்�
ெகாண்டார்கள். அந்த ஆர்ப்பாட்டப் ேபராட்டம் ஊர்வலம் வாஸிங்டன் நகரில்
ஆப்ரகாம்லிங்கன் நிைன�ச் சின்னத்தின் அ�ேக ெசன்� அைடந்த�.

அங்� நைடெபற்ற மாெப�ம் கண்டனக் �ட்டத்தில் �தர் கிங் ஆற்றிய
ெசாற்ெபாழி� உலகப்�கழ் ெபற்ற உரிைமப் ேபார் �ழக்கமாகத் திகழ்ந்த�.

இந்த மகத்தான அறப்ேபாரின் விைளவாக அெமரிக்க அர� உடன�யாக
அைசந்� ெகா�த்� ஆவன ெசய்ய �ன்வந்த�. தைல�ைற
தைல�ைறயாக நைட�ைறயில் இ�ந்� வந்த இனெவறி மனப்பான்ைமையத்
தைடெசய்� சிவில் உரிைம மேசாதாவாக அெமரிக்க ஆட்சியினர்
சட்டமாக்கினர். இனி அெமரிக்காவில் எந்த நிைலயி�ம் நீக்ேரா இன
மக்க�க்� சம உரிைம உண்�. அந்த உரிைமையத் த�ப்பவர்கள் சட்டப�
�ற்றவாளியாவார்கள்.

இந்த நீக்ேரா இன சமத்�வ சட்டம் மனிதேநய உரிைமையப்
பா�காக்�ம் சட்டம் அெமரிக்கா அரசினால் ெகாண்�வரப�வதற்�,

காந்திய�கள� அறப்ேபார் வழிையப் பின்பற்றி அகிம்சா தத்�வப்ப�
ேபாரா�ய அெமரிக்க காந்தி என்� அைழக்கப்ப�ம் மார்ட்�ன் �தர் கிங்



தன� இன மக்க�க்காகத் �ப்பாக்கியால் �டப்பட்� ����த்�
பலியானார்.



சரித்திரம் சைமத்த சான்ேறான்
சர்ச்சில்

�ரியன்மைறயாத பிரிட்�ஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் அதிகாரம் நாஜி ேபார்
ெவறியன் இட்லரால் பறிேபாய் வி�ேமா என்ற பயங்கர நிைல இரண்டாவ�
உலக �த்த காலத்தில் இங்கிலாந்� நாட்�ற்� இ�ந்த�. ெகாஞ்சம்
அயர்ந்தி�ந்தால் அல்ல� அலட்சியமாக இ�ந்தி�ந்தால் இங்கிலாந்� என்ற
நாேட ெதரியாமல் ��காடாக மாறிவிட்��க்�ம்.

�தந்திரத்திற்� சவாலாக அைமந்த ெந�க்க�யான அந்தப் ேபார்க்கால
ேநரத்தில் �ணிந்� �ன்வந்� ெபா�ப்ேபற்� இங்கிலாந்� நாட்ைடக்
காப்பாற்றிய ெப�ைமக்�ரிய இ�ம்� மனிதர் சர்வின்ெசன்ட் சர்ச்சில்.  

இங்கிலாந்தின் சிறப்பிற்�ம், ெப�ைமக்�ம், �க�க்�ம்,
�ன்ேனற்றத்திற்�ம் உைழத்த எத்தைனேயா ெப�மக்கள் அந்த நாட்�ல்
ேதான்றினார்கள் என்றா�ம் இங்கிலாந்� நாட்�ன் �தந்திர சிற்பி என்ற
�கழிற்� இலக்காக இ�ந்தவர் பிரதமர் சர்.வின்ெசன்ட்சர்ச்சில்தான்.

இங்கிலாந்� நாட்ைட இழந்தா�ம் இழப்ேபாம், ஆனால், ேஷக்ஸ்பியர்
இலக்கியத்ைத இழக்கமாட்ேடாம் என்� உலக இலக்கிய உலகிற்� சவால்
விட்ட இலக்கிய ேமைத பிரதமர் சர்.வின்ெசன்ட்சர்ச்சில்.90 வய�க்�ேமல்
ப�த்த பழமாக, கனிந்த கனியாக, நிைற வாழ்� வாழ்ந்� சரித்திரம்
சைமத்த சான்ேறான் என்ற ெப�ைமைய நிைலநாட்�விட்� மைறந்த
மாேமைத தான், பிரிட்�ஷ் �ன்னாள் பிரதமர் சர்.வின்ஸ்ெசன்ட்சர்ச்சில்.

அவர் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் மறக்க��யாத அற்�த ராஜதந்திரியாக
விளங்கியவர். அவ�ைடய அறிவாற்றல் மிக்க நாவன்ைமப் ேபச்�கள்,

����ப்பான சாதைனகள், �ட்பமான சிந்தைனகள், �ண்மாண் �ைழப்�ல
�லறி�கள், கம்பீரமான ேதாற்றத்தின் உணர்�கள் ஆகியவற்றால் அவர்
உலகத்தின் மாமனிதராக நடமா�னார். வி�தைலப் ேபாராட்டக்காலத்திேல
சர்ச்சில் இந்திய�க்� ேநர் விேராதியாக இ�ந்தார். பிரிட்�ஷ்
சாம்ராஜ்யத்திலி�ந்� இந்தியாைவப் பிரிப்பதா என்றார். பிரிட்�ஷ்
சாம்ராஜ்யத்தின் மணி��யிலி�ந்� இந்தியா என்ற ஒளிமிக்க ஒ�



ைவரத்ைத �க்கி எறிவதற்காக நான் ஆட்சி ெபா�ப்ைப ஏற்கவில்ைல என்�
சர்ச்சில் பிரதமராக இ�ந்த ேபா� அன்ைறய பிரிட்�ஷ் பாரா�மன்றத்தில்
�ழக்கமிட்ட அந்த ஆேவசம் இந்தியர்கள் ெநஞ்ைசத்திேல எரி ஈட்�ேபால்
எரிந்தன.

இவ்வா� அவர் �ழக்கமிட்டேபச்சின் உணர்�களிேல ெபாங்கி வழிந்த
அவர� ேதசபக்திைய நாம் ெதளிவாகப் பார்க்க��கிற�. இவ�க்� இ�ந்த
அந்த உணர்� இந்திய மக்க�க்� இ�க்காதா? சர்ச்சிலின் மனப்பண்ைப
இரண்� ேகாணங்களில் நின்� பார்க்கலாம். இரண்�ம் ஒன்�க்ெகான்�
ேநர் எதிரான ��வ ேகாணங்களா�ம்.

இந்திய வி�தைலப் ேபார் காந்திய�கள் தைலைமயிேல
நைடெபற்றேபா�, இர்வின் பிர� 1931-32ம் ஆண்�ல் இந்தியாவின்
ைவசிராயாக இ�ந்தார். அக்காலத்திேல காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்தம் என்ற ஓர்
உடன்ப�க்ைக ஏற்பட்ட�.

அந்தப் ேபச்சின்ேபா� காந்திய�கள் கலந்� ெகாண்டைதப் பற்றி
இங்கிலாந்� பாரா�மன்றத்திேல வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்ன ேபசினார்
ெதரி�மா?

“ஒ� காலத்தில் இரண்டாந்தர வழக்�ைரஞராக இ�ந்த காந்தி,
இப்ேபா� அரசநிந்தைனப் பரேதசியாகி இ�க்�ம் இந்த ஆள், அரசப்
பிரதிநிதியின் மாளிைகப் ப�யிேல அைர நிர்வாணப் பக்கிரிக்ேகாலத்ேதா�
ஏறி இ�க்கிறார். மாட்சிைம மிக்க மன்னரின் பிரதிநிதி�டன் சரிசமானமாய்
 அமர்ந்� ேப�கிறார். இந்தக் காட்சிைய நிைனக்�ம் ேபா� என் ெநஞ்சம்
ெகாந்தளிக்கின்ற�. அ�வ�ப்�ம் - அவமான�ம் அைடந்� நான்
��க்கிேறன்.” என்றார்.

அ�த்�. இந்தியாவில் ‘ஜாலியன் வாலாபாக்’ என்ற ப�ெகாைல நடந்த
ேநரம். இந்தப் ப�ெகாைலைய பிரிட்�ஷ் அர� சார்பாக ெஜனரல் டயர் என்ற
ெகா�யவன் நடத்தினான். இந்தச் ெசய்திைய ேகள்விப்பட்ட சர்ச்சில்
����த்� “மன்னர் பிரானின் அன்�க்�ப் பாத்திரமான மக்கைள ஈவிரக்கம்
ெகாஞ்ச�ம் இல்லாமல் ப�ெகாைல ெசய்தவன் எவனாக இ�ந்தா�ம்,
அவைனக் க�ைமயாகத் தண்�த்ேத ஆகேவண்�ம்” என்றார்.

இந்த இரண்� ேபச்�க்களால் நாம் �ரிந்� ெகாள்வ� என்னெவன்றால்,

சர்ச்சில் இந்திய மக்கைள ெவ�க்கவில்ைல; தனிப்பட்ட �ைறயில் அவர்



த � த �
காந்திய�கைள�ம் ேகாபிக்கவில்ைல; ஆனால், இந்தியா பிரிட்�ஷ் ேபரரசின்
ஒ� ப�தியிேல இ�ந்� பிரிந்� ேபாகிறேத என்ற சாம்ராஜ்ய மனப்ேபாக்�,

இந்தியாைவ இழப்பைதப் பற்றிய சிந்தைன, அவர� மனத்திேல
ெகாந்தளிக்�ம் ேகாபத்ைத உண்டாக்கி விட்டைத அல்லவா
ெதரிவிக்கின்ற�?

இ�ேபாலேவ, 1950-ம் ஆண்�ேல மற்ெறா� சம்பவம். நம்�ைடய
பண்�த ேந� அவர்கள்,  இந்தியாவின் பிரதமர் ெபா�ப்ைப ஏற்ற பிற�,

அெமரிக்கா ெசன்றி�ந்தார். தி�ம்பி இந்தியாவ�ம் ேபா�, இங்கிலாந்�
நாட்�ல் �றிப்பாக லண்டன் மாநகரில் சில நாட்கள் தங்கியி�ந்தார்.

அப்ேபா� பிரிட்�ஷ் பிரதமராக இ�ந்தவர் அட்லி பிர�. அவர் ஒ�
வி�ந்� நம� ேந� அவர்க�க்�க் ெகா�த்தார். அந்த வி�ந்தின் ேபா�
அட்லி பிர� பண்�தேந��க்� சர்சிைல அறி�கப்ப�த்தினார். நட்�றேவா�
சர்ச்சில் ேந�வின் ைககைளப் பற்றிக் ��க்கித் தன� மகிழ்ச்சிையத்
ெதரிவித்தேபா�;

"எனக்� ஒர் ஆைச, நா�ம் உங்க�டன் அெமரிக்கா�க்�ச் ெசன்�
அெமரிக்க மக்க�க்� உங்கைள அறி�கப்ப�த்த ேவண்�ம். அத்தைகய
ஒ� சந்தர்ப்பம் எனக்�க் கிைடக்�ம்ேபா� என்ன ெசால்�ேவன் ெதரி�மா?

“இேதா இந்தப் ெபரிய மனிதர் பைகைமைய�ம், பயத்ைத�ம்
ெவன்றவர்!” என்� தான் �றியி�ப்ேபன்" என்றார் சர்ச்சில்.

சர்ச்சிலின் பாராட்�ைரையக் ேகட்ட பிரதமர் ேந�, இ� என�
த�திக்� மீறிய மிக உயர்ந்த �க�ைர என்� அவ�க்� நன்றி ெதரிவித்தார்.

 உடேன சர்ச்சில் பிரதமர் ேந�ைவக் கட்�த் த�விக் ெகாண்�, ‘மிஸ்டர்
ேந�’ இ� �கஸ்�தியல்ல; உடேன என� உள்ளத்தில் உந்திய ேபச்�மல்ல;

இைதப் பற்றி நான் மிக�ம் சிந்தித்� ைவத்தி�க்கிேறன். என�
மனப்�ர்வமான ஆைசையத்தான் அப்ப�க் �றிப்பிட்ேடன்" என்றார்.

இந்தியா �தந்திரம் ெபற்றதற்�ப் பிற�, பிரிட்�ஷ் ஆட்சியின் ேநர்
எதிரியாக இ�க்�ம் என்� சர்ச்சில் நிைனத்தார். ஆனால், இந்தியா
இன்�ம் காமன்ெவல்த் நா�க�டன் இைணந்� ஒ� நட்� நாடாகேவ
திகழ்வதற்� காரணம் பைகபாராட்டாத ேந�வின் ஜனநாயகப் பண்பல்லவா?



இந்தப் பண்ைப சர்ச்சில் சா�ம்வைர எண்ணி மகிழ்ச்சி�டன் அன்ேற, ேந�
எதிரிேலேய கண்ணீர் விட்டார்.

எந்த சர்ச்சில், ெப�மகனார் காந்திய�களாைரச் �� ெசாற்களால்
தாக்கிக் க�ைமயாகக் கண்டனம் ெசய்� ேபசினாேரா, அேத சர்ச்சில் பிற�,

காந்திய�கைளப் பற்றிப் பாராட்�ப் ேபசியேபா�,

"பைகவைர ெவல்�வ�தான் மிஸ்டர் காந்தியின் ேநாக்கம் என்�
எண்ணிேனன். ஆனால், அவர் பைகைமைய ெவன்� என்ைனப் ெப�ம்
வியப்பில் ஆழ்த்திய மகான் என்றார்!



�தந்திரத்தின் அழியாச் சின்னம் -

ஆபிரகாம் லிங்கன்!

பாரதப் �மியின் �தந்திரத் தந்ைத காந்திய�களாைரப் ேபால,

அெமரிக்காவின் �தந்திர �மியின் அழியாச் சின்னமாக விளங்கியவர்.
ஆப்பிரகாம் லிங்கன்!

மகாத்மா காந்திய�கள், கத்தியின்றி ரத்தமின்றி ெவள்ைளயைன
எதிர்த்�ப் ேபார் ெதா�த்� �தந்திரம் ெபற்�த்தந்தார் நம� இந்தியா�க்�.

ஆனால், ெபற்ற �தந்திரத்ைத அெமரிக்க மக்கள் பகிர்ந்� அ�பவிக்க
அ�ம்பா�பட்� ெவற்றி�ர� ெகாட்�யவர் என்ற �க�க்�க் காரணமாக
இ�ந்தவர் ஆபிரகாம் லிங்கன்.

மக்க�க்�, மக்க�க்காக, மக்களால் ஆளப்ப�ம் ஆட்சிேய
உண்ைமயான ஒ�மக்கள் ஆட்சி என்ற தத்�வத்�க்காக, தான் �டப்பட்�ச்
சா�ம்வைர உைழத்தவர் அவர்.

இவ்வாறான மக்கள் ேசைவகளில் காந்திய�க�க்�ம், அெமரிக்க
மனித �தந்திரச் சிற்பி ஆபிரகாம் லிங்க�க்�ம் ஒற்�ைம இ�ப்பைத அந்த
இ� ேமைதகளின் மக்கள் ெதாண்�களில் நாம் காண��கின்ற�.

அ�ேபாலேவ, அந்த மாெப�ம் இன வி�தைல வீரர்கள் இ�வ�ம் ெகாைல
ெவறியர்கள் இ�வரின் �ப்பாக்கிக் �ண்�க�க்�ப் பலியாகி. சாவி�ம்
ஒற்�ைமைய நிைலநி�த்திய மாவீரர்களாக மக்களால்
ேபாற்றப்ப�கின்றார்கள்.  

அெமரிக்கக் ��யர�த் தைலவராக விளங்கியவர் ஆபிரகாம் லிங்கன்.

ஆனால், நம� ேதசப்பிதா �தந்திரத்�க்காக எண்ணற்ற
ேபாராட்டங்கைள�ம், சிைற வாழ்க்ைகக் ெகா�ைமகைள�ம் ஏற்�,

நாட்�க்� வி�தைல ெபற்�த் தந்த பின்�ம் �ட, அவர் எந்தப் பதவிைய�ம்
வி�ம்பாத ெவ�ம் மகாத்மாவாகேவ ப�ெகாைலயானார்!

உலக வரலா� உள்ளவைர, இந்த இ�ெப�ம் மனிதேநயப் பிறவிகளின்
ெதாண்�ைன, மதம், நிறம், நா�, என்ற ேவ�பா�கைள எல்லாம் கடந்�,



எக்காலத்தவ�ம் �கழ்ந்� பாராட்�வார்கள்.



��க்கியின் வி�தைல வீரர் -
�ஸ்தபா கமால் பாஷா!

ஐேராப்பாக் கண்டத்தில் ேநாயாளி நா� எ� என்� ேகட்டால், உடேன உலக
வரலா� “��க்கி நா�” என்� ��ம்.

ஆனால், இன்� அேதேநாயாளி நா� தான், தன� தீராத அ�ைம
ஆதிக்க ��யாட்சி என்ற ேநாைய, வி�தைல வீரன் �ஸ்தபா கமால் பாஷா
என்ற ��யாட்சி டாக்டரால் �ணமாக்கி ஐேராப்பாவிேல மட்�மல்ல, உலக
வரலாற்றிேலேய வீ�ெபற்ற வி�தைல நாடாக விளங்�கின்ற�.

மாவீரன் �ஸ்தபா. கி.பி.1881-ம் ஆண்�ல், சேலானிகா என்ற
�ைற�கத்தில் மிகச் சாதாரண எ�பி� ேவைலயாளாகப் பணியாற்றிய
அலிரிசா என்பவ�க்�ம், சபீதா என்ற இஸ்லாமியப் ெபண்�க்�ம் மகனாகப்
பிறந்தார்.

அலிரிசா என்ற �ைற�கப் பணியாள் ஒ� ேவைலக்காரனாக
இ�ந்தா�ம் �ட, அவர் ஒ� சிந்தைனயாளராக�ம் இ�ந்தார். இ�ந்�
என்ன பயன்? சிந்தித்தைதச் �� ��ப்�டன் உடன�யாக ��க்காமல்,

நாைள, நாைள என்� நாள் கடத்திவ�ம் திறைமயற்ற ஓர் அப்பாவி
மனத்திறன் இல்லாத, உடற் திறனில்லாத ஓர் அச்சம் வாய்ந்த ேசாம்பற் பிறவி
அதனால் அவர� மைனவி சபீதா ��ம்பப் பாராத்ைதச் �மந்� வாழலானார்,
பாவம்!

தந்ைதையவிட, தாய் எ�த்தக்காரியத்ைத உட�க்�டன் ��க்�ம்
திறன்ெபற்ற ெபண்ணாக இ�ந்தார். சபீதா தன� மகன் �ஸ்தபாைவ
அ�ைமயாக வளர்த்�, தன்னால் ���ம் அள�க்�ரிய கல்விையக் கற்�க்
ெகா�க்க கணவரின் நண்பர் ஒ�வர் உதவியால், �ஸ்தபா
சேலானிகாநகரி�ள்ள ரா�வப் பள்ளியிேல ேசர்ந்தார்.

இரா�வப் பள்ளியினர் நடத்திய ேதர்� ஒன்றில், வியக்கத்தக்க
அள�க்� �ஸ்தபா எ�தி ேபாதிய மதிப்ெபண் ெபற்றதால், அவர் பள்ளியில்
ேசர்க்கப்பட்டார்.  



ெபயர்தான் ரா�வப்பள்ளிேய தவிர, பள்ளியில் ேசர்ந்த�ேம ரா�வக்
கல்விையக் கற்�க் ெகா�ப்பதில்ைல. �தலில் ெபா� அறி�ட்�ம் சிறப்�க்
கல்விையப் பயிற்சி அளித்தபின்னர் தான், ரா�வக் கல்விைய
அப்பள்ளியிேல கற்பிப்பார்கள்.

ெபா�க்கல்வியி�ம் நல்ல பாராட்�ம் �க�ம் ெபற்ற �ஸ்தபா, அேத
பள்ளிக்� உதவி ஆசிரியராக�ம் தன� பதிேனழாம் வயதிேலேய வந்தார்.
அதற்�ப் பிற� ெமானாஸ்டர் என்ற நகரிேல உள்ள ரா�வப் பள்ளிக்�
அ�ப்பப்பட்�, அங்ேக�ம் பாராட்டப்ப�ம் வைகயில் ரா�வப்
பயிற்சியாளரானார்!

அந்தப் பள்ளியிேல ஏற்பட்ட ஒ� சிக்கல் என்னெவன்றால், இரா�வ
ஆசிரியர் ெபய�ம் �ஸ்தபா! பயிற்சி ெபறப்ேபான மாணவன� ெபய�ம்
�ஸ்தபா! இ�வர்கள் ெபயர்க�ம் ஒேர ேபராக இ�ந்ததால் எல்லா
நிைலகளி�ம் �ழப்பம், சிக்கல் ஏற்பட்�விட்ட�.

அதனால் இந்தச் சிக்கைலத் தீர்ப்பதற்காக, பள்ளியின் ஆசிரியர் தன�
பயிற்சி மாணவன� ெபய�க்�ப் பின்னால், ‘கமால்’ என்ற தன� அன்�ப்
ெபயைரச் �ட்� ‘�ஸ்தபா கமால்’ என்� அைழக்கலானார்!

ெவ�ம் �ஸ்தபா என்� ெசன்ற ரா�வப் பயிற்சி மாணவன், உலக�ம்,
��க்கி�ம் வியந்� அைழத்த �ஸ்தபா கமால் பாஷாவாக ஆனான் என்ப�
வரலா� ேபாற்�ம் உண்ைமயான�.

இரா�வப் பயிற்சி ��ந்த �ஸ்தபா கமால் �ைணப்பைட ஒன்�க்�த்
தளபதி ஆனார்.

அந்த ேநரத்தில் அவர� தாயார் சபீதா ம�மணம் ெசய்�
ெகாண்டதால், தாயாைர ெவ�த்தார் இ�வ�க்�ம் எந்த உற�மில்ைல என்�
கட்ட�த்� விட்�, தன்மனம் ேபால தனிைமயான வாழ்ைவ ஏற்றார்!

கமால், கான்ஸ்டாண்� ேநாபிள் என்ற நகரில், அரசியல் ெதாடர்�ைடய
பல சங்கங்கள� ெகாள்ைளகைளப் �ரிந்� ெகாண்டார்.

��க்கி நாட்ைட அப்ேபா� ஆண்� ெகாண்��ந்த �ல்தான் அப்�ல்
அமீ�, ஒ� ெகா�ங்ேகால் மன்னனாக மாறி, அடக்��ைறகைளக்
கட்டவிழ்த்� விட்�, மக்கைளக் ெகா�ைமப்ப�த்திக் ெகாண்��ந்தார்.



அந்த �ல்தா�ைடய ஆணவ ஆட்சிைய அகற்றி �ரட்சிகரமான ஓர் ஆட்சிைய
அைமத்திட அப்ேபாைதய வாலிபர்கள் திட்டமிட்�க் ெகாண்��ந்த
சங்கங்களிேல கமா�ம் ஓர் உ�ப்பினரானார்!

�ல்தா�ைடய ெகா�ங்ேகால் அதிகாரிகள் அந்தப் �ரட்சி
இைளஞர்கைள எல்லாம் ேவட்ைடயா�ப் பி�த்தார்கள்! விசாரைண
ெசய்தார்கள்! சிைறயிேல தள்ளினார்கள்! சித்திரவைத ெசய்தார்கள்!

இவர்களில் �ஸ்தாபா கமால் ஒ�வர்தான் தப்பினார்!

தப்பினார் என்றால், அதிகாரிகைள ஏமாற்றிவிட்�த் தப்பிேயா�விட்டார்
என்பதல்ல; �ஸ்தாபா கமாலின் ரா�வத்திறைம பைட நடத்�ம் பயிற்சி
திட்டமிட்�ச்  ெசயலாற்�ம் �கம் இவற்ைற மனத்தில் ெகாண்ட �ல்தான்,

என்றாவ� ஒ�நாள் கமால் மனம் மா�ம்ேபா�, அந்தத் திறைமகள்
அைனத்�ம் �ல்தானின் எதிரிகைள எதிர்ெகாண்� சமாளிக்க உத�ம் என்ற
�யநல எண்ணத்தால்" �ஸ்தபாைவ மட்�ம் வி�தைல ெசய்�, ெடமாஸ்கஸ்
நகரத்�க்� அ�ப்பப்பட்டார்!

ேபான இடத்திலாவ� கமால் �கேபாகமாக இ�ந்தாரா என்றால் இல்ைல!

அங்�ள்ள �ரட்சிவாதிகளின் இயக்கங்களிேல, அவர்கள� அரசியல் �ரட்சிச்
சதிகளிேல ஈ�பட்டார். அதிகாரிகள் அவைரக் ைக� ெசய்யச் ெசன்ற ேபா�
கமால் தப்பி ெசாந்தஊரான சேலானிகா நக�க்� ஓ�விட்டார்.

சேரானிகா ெசன்ற கமால், அங்�ள்ள �ரட்சிக்காரர்க�டன் ேசர்ந்�,

அவர்க�க்�த் தைலவரானார். ஆனால், எதி�ம் அவசரப்படாமல்,

அைர�ைற �ரட்சித் திட்டங்களில் ஈ�படாமல் காலத்�க்காக அவர்
காத்தி�ந்தார்.

அந்த ேநரத்தில் மாசிேடானியாவின் கிழக்�ப்ப�தியில் அன்வர்
என்பவர் தைலைமயில் தி�ெரன ஒ� �ரட்சி ஏற்பட்ட�. அைத அடக்கிடச்
ெசன்ற ரா�வம் அந்தப் �ரட்சிக்காரர்க�டேனேய ேசர்ந்�விட்ட�.

தான் நம்பி அ�ப்பிய ரா�வப்பைடேய நம்பிக்ைகத் �ேராகம்
ெசய்�விட்டைதக் கண்ட �ல்தான், தன� ஆேலாசைன சைபையக்
கைலத்�விட்டார். �ரட்சிக்காரர்க�க்� அைழப்� வி�த்தார். அவர்களிடம்
சமரசம் ேபசி �ரட்சிக் காரர்கள் பங்ேகற்ற ஓர் ஆேலாசைன சைபையப்
�திதாக உ�வாக்கினார்.



�ல்தான் சந்தர்ப்பச் �ழ்நிைலக்� ஏற்றவா�தான் �திய சைபைய
உ�வாக்கினார்! அேத ேநரத்தில் �ல்தான் எ�பி�கள், ஜால்ராக்கள்,

ஆதரவாளர்கள், எல்ேலா�மாக தனித்தனிப் பலத்ேதா� �ல்தானிடம் பணம்
ெபற்�ப் �ரட்சிக்காரர்க�க்� லஞ்சமாகக் ெகா�த்� அந்த ஆேலாசைன
சைபயினர்கைளேய �ரத்திய�த்தார்!

மாசிேடானியா �ரட்சிவாதியான அன்வைர, �ஸ்தபா கமால் சந்தித்�,

இ�வ�ம் ஒ� திட்டம் தீட்� சித�ண்ட �ரட்சிக்காரர்கைளப் பைடயாகத்
திரட்�, அங்�ள்ள �ல்தானின் பைடேயா� ேமாதவிட்�, �றிய�த்தார்கள்.

��க்கி �ல்தானாக இ�ந்த அப்�ல் ஹமீ� பதவியிேல இ�ந்�
விரட்டப்பட்டார். �ரட்சிக்காரர்களின் எண்ணத்திற்ேகற்ப, ஒ� �திய
�ல்தாைன அன்வர் வி�ப்பப்ப� �ஸ்தபா நியமனம் ெசய்தார்.

��க்கியில் ஏற்பட்ட அந்த �ல்தான் விரட்டல் �ரட்சியில் �ஸ்தபா கமால்
உைழப்�, ேயாசைன, வி�கப் ேபார் அதிகமி�ந்தன என்� ெதரிந்தி�ந்த
அன்வர், �ஸ்தபாைவ ஒ� பைடக்�த் தளபதியாக்கி விட்�,

ேவண்�ெமன்ேற �திய �ல்தாைன உ�வாக்கியைத, �ஸ்தபா ஆழ்ந்�
ேயாசித்த ப�ேய இ�ந்தார்.

அன்வரால் நியமிக்கப்பட்ட �ல்தானின் �ரட்சிக்காரர்கள், கடைம தவறி
நடப்பனவற்ைற எல்லாம் �ஸ்தபா உணர்ந்தார். இேத எண்ணத்ைத, கமால்
நண்பர்களாக உள்ள �ரட்சிக்காரர்க�ம் ெதரிந்தி�ந்தார்கள். இதனால்,

அன்வ�க்�ம் �ஸ்தபா�க்�ம் அ�க்க� ஆேலாசைனக் கலவரம் ஏற்பட்�,

மனத்தாங்கல்கள் மைலெயன உ�ெவ�த்�, கசப்�ம் கண்டன�ம்
தைல�க்கிய ப�ேய இ�ந்த�.

அந்த ேநரத்தில் அதாவ� 1911-ம் ஆண்�ல், அக்ேடாபர்
மாதத்தின்ேபா�, இத்தாலி நா�, ��க்கியின் பக்கத்� �ஸ்லிம் நாடான
திரிப்ேபாலிைய காரணம் ஏ�மின்றிப் பைடபலத்தால் பி�த்த�.

இந்த ஆக்ரமிப்ைபக் கண்ட ��க்கி, அண்ைட நாட்�க்� உதவ
ேவண்�ம் என்� எண்ணியதால், அன்வர் தைலைமயில் பைட ஒன்�
�றப்பட்ட�.

அந்தப் ேபாரில் அன்வர் �ஸ்தபா�க்� வழங்கேவண்�ய மரியாைதைய,

ெபா�ப்ைபக் ெகா�க்காமல், பைடத்தைலவனாக �ஸ்தபா இ�க்�ம்ேபா�



அன்வேர பைடத்தளபதியாக மாறி, ��க்கிப் பைடக்�த் தைலைம தாங்கிச்
ெசன்ற� �ஸ்தபா�க்� ெப�த்த அவமானமாகப்பட்ட�.

இதனால், அன்வ�ம் �ஸ்தபா�ம் பகிரங்கமாக, ேநரிைடயாகேவ ேமாத
ஆரம்பித்தார்கள். ஆனால், இவர்கள் இ�வ�க்�ம் இைடேய சிலர் ெசய்ய
�யன்ற சமாதான �யற்சி ேதாற்ற�.

திரிப்ேபாலியில், இத்தாலிக்�ம்-��க்கிக்�ம் இைடேய ேபார்
ஏற்பட்டேபா� தன� மனக்�ைறக்� மதிப்பளிக்காமல், �ஸ்தபா ��க்கிப்
பைடக்�த் தளபதியாக இ�ந்� ேபார் நடத்தினார். ஆனால், ேபாரில்
சமாதான நிைலதான் ஏற்பட்ட�. அதனால், ��க்கிையச் �ற்றி�ம்
பைகவர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமான�. அைதக் கண்ட ரஷ்யர்க�ம்,
ஆங்கிலேலயர்க�ம் ��க்கிையப் பி�க்க அவரவர் திட்டம் தீட்�க்
ெகாண்��ந்தார்கள்.

அன்வர் ெஜர்மன் நாட்�ன் உதவிைய நா�னார். அதன் உதவியால் சிதறிய
தன� ��க்கிப் பைடைய ஒ�ங்�ப�த்தினார். இந்தச் சீரைமப்�ப் பணி
ெஜர்மன் பைடத்தளபதி லிமான் வான் திட்டப்ப� நடந்த�. காரணம்
அவர்தான் திரிேபாலி ேபாரின்ேபா� ��க்கிப் பைடக்�ரிய ஆேலாசகராக
இ�ந்தார்.

இரஷ்சியர்கைள�ம், ஆங்கிேலயர்கைள�ம் எதிர்த்� நைடெபற்ற
அந்தக் க�ைமயான சண்ைடயில், �ஸ்தபா கமால் மிகப்ேபார்த் தந்திர
�கங்கேளா� வி�கங்கைள அைமத்�ப் ேபாரிட்டதால், அவர� வீரத்தின்
விைள�கைள மக்கள் கண்டார்கள் கமால் ேபாராற்றைல ெப�ம் வியப்ேபா�
பாராட்� மகிழ்ந்தார்கள்.

��க்கி மக்களிைடேய இந்த �ஸ்தபாகமால் ெப�ைம, �கழ்
அதிகமாக ஆக, அன்வ�க்� அ�க்கா� ஏற்பட்ட�. அதனால், கமால்
�கைழக் ெக�க்க அவ��கைள�ம், பழிகைள�ம் �ஸ்தபாமீ�
பரப்பினான்.

��க்கி �ல்தாைன தன� ைகப்ெபாம்ைமயாக்கிக் ெகாண்� ஒ�
�ைற �ஸ்தபா கமாைல அன்வர் பதவிையவிட்� இறக்கிவிட்டார்.

�ல்தா�க்� அதனால் உள்நாட்� மக்கள� எதிர்ப்� வ�த்த�
கலகங்கள் பரவலாக உ�வாகின. அப்ேபா� �ஸ்தபா பிரிட்டன் பைட�டன்



ேபாரிட்� விரட்�ய�த்தார். இதனால் ��க்கி �ல்தான் இ�ந்த இடம்
ெதரியாமல் எங்ேகா தைலமைறவாகினார்.

�திய பாரா�மன்றத்ைத ��க்கி மக்கள் உ�வாக்கினார்கள். அதன்
தைலவராக �ஸ்தபா கமால் ஆக்கப்பட்டார்.

இதனால் ��க்கி நாட்�ல் கலவரங்கள் ஏற்பட்டன. மக்களின்
தாக்�தல்கைள எதிர்த்� நிற்க ��யாத ��க்கி �ேராகிகள் கிேரக்க
நாட்�க்� ஓ�னார்கள். அங்ேக ஓ�ய அவர்கள் கிேரக்கர்கைளத்
�ண்�விட்� ��க்கிையத் தாக்�மா� �றினார்கள்.

1922-ம் ஆண்� ��க்கிைய எதிர்த்�, �ேராகிகள் பைடக�ம்
கிேரக்கப் பைடக�டன் ேசர்ந்� ெகாண்� ேபாரா�ன. ஆனால், கமால்
ஓய்ந்� விடாமல், �ன்ைபவிடப் பலமாக, பயங்கரமாகக் கிேரக்கப்
பைடகைள�ம், �ேராகப் பைடகைள�ம் தாக்கிப் ேபாரா�னார். அதனால்
எல்லாப் பைடக�ம் �ஸ்தபாவின் ேபாைர எதிர்த்� நிற்க ��யாமல் �ற���
காட்� ஓ�ன.

�ஸ்தபா, மக்க�ைடய மன நிைலைய உணர்ந்�, �ல்தான் ஆட்சிக்�
ஒ� ���கட்�, �தன் �தலாகத் ��க்கியில் ��யர� ஆட்சிைய
நிைலநி�த்தினார். அதற்கான சட்டதிட்டங்கைள�ம் உ�வாக்கின�டன்
அவேர �தல் ��யர�த்தைலவராக�ம் ெபா�ப்ேபற்றார்.

�ஸ்தபா ��யர�த் தைலவரான�ம், நாட்�ன் பைழய நிைலகைள
எல்லாம் �க்கி எறிந்�விட்� பல சீர்தி�த்தங்கைளச் ெசய்தார்.

�ஸ்தபா ெசய்த சீர்தி�த்தங்கைள எல்லாம் �ஸ்லிம் மதவாதிகள்
ஒன்� �� எதிர்த்தார்கள். அவர்கள� எதிர்ப்�கைளக் கண்� அஞ்சாமல்,

அவர் ெவற்றி ெபற்� ஆட்சிைய நிைலநாட்�னார்.

��க்கிநாட்�ல் ெபண்கள� வாழ்க்ைக ப� பயங்கரமாக இ�ப்பைத
�ஸ்தபா கண்டார். அ�ைமகளாக மதிக்கப்பட்ட �ஸ்லிம் ெபண்க�க்�,

ெபண்�ரிைமச் �தந்திரங்கைள வழங்கினார். அவர் ஆட்சியின் ேபா�தான்
இஸ்லாம் ெபண்கள் அணி�ம் ப�தா �ைறகைள நீக்கினார். ��க்கி
நாட்�ப் ெபண்கள் எல்லாம் அவர� ஆட்சிக் காலத்தில் ��ைமப்
ெபண்களாக வாழ்ந்திட விழிப்�ணர்ச்சி ெபற்றார்கள்.



இ� ேபான்ற பல சீர்தி�த்தங்கைளத் ��க்கி நாட்� மக்கள�
நலவாழ்�க்காக சட்டத்தின் �லம் ெசய்� சாதைனகைளப் பைடத்த
�ஸ்தபா கமால் பாஷா 1938-ம் ஆண்� நவம்பர் 31-ஆம் நாள் மைறந்தார்.
அவ�ைடய ஆட்சியில் ��க்கிநா� ெசார்க்க �மியாக மாறி வளம் ெபற்ற�.



‘எஜமானன் �’ பர்மா �தல் பிரதமர்
ஆனார்!

பர்மா ெமாழியில் ‘தக்கின்’ என்றால் ‘எஜமானன்’ என்� ெபா�ள்! இந்தப்
பட்டத்ைதப் பர்மா இைளஞர்க�ம் பள்ளி மாணவர்க�ம் தங்கள்
ெபயர்க�க்� �ன்னால் ைவத்�க்ெகாண்�, பர்மா நாட்�ன் பட்�
ெதாட்�கள், நகரங்கள் உட்பட்ட பல இடங்களில் ேகாலாகலமாக ஊர்வலம்
வந்தார்கள்.

‘தக்கின்’ என்ற பட்டப்ெபயைரச் �ட்�க்ெகாண்டவர்கள் எல்லாம், பர்மா
நாட்�க்�ம், ெமாழிக்�ம் தங்கள� உயிைர�ம் ெகா�க்கத் தயாரான
ேதசபக்தர் பைடயிேல, �தந்திர அணிகளிேல பக்தி ெபற்றவர்களாவர்.

அதன் அறி�றியாகத்தான் பர்மிய மக்கள் அந்த நாட்�ேல ஒ� ெப�ம்
�ரட்சிைய உ�வாக்கிய பைடக�டன் நாட்�ப் பற்ேறா� இரண்டறக் கலந்�,

எதற்�ம், அஞ்சாத வி�தைல வீரர்களாகப் பணியாற்றினார்கள்.

அந்நாட்� மக்கள� வி�தைல ேவட்ைகயின் உட்ெபா�ள்
என்னெவன்றால், “பர்மா நாட்�ற்� நாங்கேள எஜமானர்கள் -

பிரிட்�ஷ்காரர்கள் அல்ல!” என்ற �தந்திர ெவறிதான் காரணமா�ம்!

இவ்வா� அவர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள ஏன் அவ்வா� அைழத்�க்
ெகாண்டார்கள்? ஆங்கிேலய ெவள்ைளயர்கைள எங்� பார்த்தா�ம் சரி,
அல்ல� அவர்க�டன் ேப�ம் ெந�க்கம் ெபற்ற நண்பர்களானா�ம் சரி,
அவர்கைளக் கண்ட�ம் பர்மியர் ��ம் �தல் வி�தைல கீதம், அதாவ�
ெஜய்ஹிந்த், வந்ேத மாதரம், �யராச்சியம் எம� பிறப்�ரிைம என்ற �தந்திர
உரிைம உணர்ச்சி�ட்�ம் ேகாஷங்கைளப்ேபால, பர்மியர்க�ம் ‘தக்கின்’

என்பார்கள் நாங்கள் பர்மாவின் எஜமானர்கள் என்� எ�த்த எ�ப்பிேலேய
பர்மியர்கள் �ழக்கமிட்ட பின்�தான், பிற� எைதயாவ� மற்றவர்க�டன்
ேப�வார்கள். அதனாேலதான் பர்மியர்கள் தங்கைளத் தாங்கேள
எஜமானர்கள் என்ற சங்கநாத வணக்கம் ெசய்� ெகாண்டார்கள்.



பர்மியர்களின் இந்த ஆச்சரியமான ேபாராட்டத்தின் �லகர்த்தா யார்?
அவர்தான் ‘�’ என்ற �ரட்சி மனம் பைடத்த இைளஞராவார். ‘பர்மாவின்
எஜமானர் நாங்கேள’ என்� அறிவித்�க் ெகாண்ட அந்த வீரரின் பின்னாேல
எண்ணற்ற இைளஞர்கள், மாணவர்கள், ெபா� மக்கள் எனப்ப�ேவார்
வி�தைல �ழக்கப்பணிகைளச் ெசய்� ெகாண்ேட ஓர் இரா�வ
அைமப்ைபப் ேபால இ�ம்� ெநஞ்�டன் ேபாரா�னார்கள்.

இந்த ‘�’ தான் பிற� ஒ� நாள் பர்மிய மக்கள் அைனவ�க்�ம்
பிரதமரானார் என்ப� வி�தைல உணர்� ெகாண்ட ‘தக்கின்’ பைடயின�க்�
வியப்பாகேவ விளங்கிய�.

இந்த ‘�’ என்பவர், 1907-ம் ஆண்�ல் பர்மா வியாபாரி ஒ�வ�க்�
மகனாகப் பிறந்தார் சி�வனாக இ�ந்தேபாேத அவ�க்� இைளஞர் தாதா
என்ற ர��த்தனப் பட்ட�ம் கிைடத்�விட்ட�.அவ்வள� ெபரிய
ேபாக்கிரியாகப் ேபர் ெபற்றார். ெபற்ேறார்கள், நண்பர்கள், உற�கள் யா�ேம
இந்த ‘�’ைவ ’வா’ என்� �ட அைழப்ப� இல்ைல! இந்த ேபாக்கிரி
ேபானால் ேபா�ம் என்� அவ�ள்ள இடத்திலி�ப்ேபார் ேப�வார்கள்.

பள்ளிப் ப�ப்ைப எப்ப�ேயா ��த்� கல்�ரிப் ப�க்கட்�களிேல�ம்
கால� ைவத்�விட்டார்! என்னேவா அவர� பைழய பழக்க வழக்கங்கள்
எல்லாம் மாறி, �ைறந்�, கல்வியாளர்க�ம் ெபா�மக்க�ம் பாராட்�ம்
அளவிற்�க் கவிைதகைள எ�தித்தள்�ம் ஒ� பாரதியாக மாறிவிட்டார்
‘�’

பிரிட்�ஷ் ஆட்சிக்� எதிராக மறம்பா� வீரத்ைத எ�ப்�வார் மக்க�க்�
தனக்�ப் பி�க்காதவர்கள் என்றால் வைசபா� எ��வார்,
வி�ப்பமானவர்களானால் அவர்கள் மீ� �கழ்மாைல �ைனந்� �ட்�வார்!
பர்மா விேராதிகள் எட்டப்பர்களாக விளங்�ேவார் என்�
எண்ணிவிட்டாரானால், உடன் அந்தத் �ேராகிகள் மீ� அறம் பா�வார்!

’�’இவ்வா� எ��ம் கவிைதகள் நாளைடவில் �தந்திர வீர
�ழக்கங்களான கவிைத உணர்�கைள ஊட்��ம் �ரட்சி மனப்பானைமேயா�
பர்மா பத்திரிைககளிேல ெவளிவ�ம்.

1930-ம் ஆண்�ன் ேபா�, பாரதியாைரப் ேபால் வி�தைல வி�தைல
என்ற ெபா�ைள வழங்�ம் பர்மா ெமாழியிேல கவிைதையப் பா�யப�ேய



வீதிவலம் வந்�, ஒ� ெபா�ேமைடயிேல ஏறி, சிங்கநாதம் ெசய்தார். அந்த
சிங்கநாதம் என்ன ெதரி�மா?

‘ெவள்ைளயேன பர்மாைவ விட்� ஒ�! இல்ைலெயன்றால் �ரத்�ேவாம்!
என்ற ெபா�ளிேல அன்� அவர் பா�ய அந்த �தந்திரப் ேபார் கவிைத, ேகட்ட
மக்கைள ேவங்ைககளாக்கிய�! சினந்� எ�ந்தார்கள் ’தக்கின்�’ ’எங்கள்
எஜமானர் �’ேவ வாழ்க என்றார்கள்.

ேமைடகள் மட்�மா? பத்திரிைககளிேல பல கட்�ைரகைள எ�தினார்
பத்திரிைக ஆசிரியர் ஊ-பா-ேசா;� வின் நண்பரானார்! பத்திரிைக
ெவள்ைளயர் ஆட்சி மீ� ெவ�ப்� ெந�ப்ைபக் ெகாட்�யப�ேய தவறாமல்
ெவளிவந்த�.

பார்த்தனர் பிரிட்�ஷார்! ஏவினர் அடக்��ைறச் சட்டங்கைள! �-

சிைறயிேல தள்ளப்பட்டார்! பத்திரிைக ஆசிரியர் பத்திரிைகையப்
பயந்�ேபாய் நி�த்திவிட்டார்.

�ம்மா இ�ப்பாரா ‘�’ சிைறயில்? சிைறச்சாைல ேதசபக்தர்கைள என்ன
ெசய்�ம் என்றப�ேய, சிைறக்�ள் அவர் கம்�னிச இலக்கியங்கைளப்
ப�த்தார் ேசாசலிசச் சித்தாந்தங்கைளப் �ரிந்� சிைறக்�ள்ேளேய பல
சிங்கங்கைள உ�வாக்கிச் சிலிர்த்ெதழ ைவத்தார்! ஏன்?

எப்ப��ம் பார்மாைவப் பிரிட்�ஷாரிடம் இ�ந்� வி�தைல ெபறச் ெசய்திட
ேவண்�ம் என்ற ஒேர இலட்சியத்திேல, சிைறக்�ள்ேளேய வி�தைல
உணர்�ப் பைடகைள உ�வாக்கினார்.

இைதக்கண்ட பிரிட்�ஷ் ஆட்சி, ‘�’ வால் சிைற ஒ�ங்� ெக�கிற�
எனக் காரணத்ைதக் காட்� அவைர வி�தைல ெசய்த�. சிைறயிேல இ�ந்�
ெவளிவந்த ‘�’ ரங்�ன் கல்�ரியிேல ேசர்ந்� 1936-ம் ஆண்�
வழக்�ைரஞரானார். ேதசபக்தியால், அவர் பிரிட்�ஷாரின் சட்டத்ைத மீறி பல
ேபாராட்டங்கைளச் ெசய்� ைகதானார். பிற� வி�தைலயானார் ம�ப��ம்
மாறி மாறி ைகதா�ம் நிைலைய நாட்�ேல உ�வாக்கி, பர்மிய மக்கள்
மனதிேல வி�தைல ெந�ப்ைப �ட்� விட்�விட்டார்!

ெபா�மக்கள், பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், இைளஞர்கள், சட்டக்
கல்�ரி மாணவர்கள் ேபான்ற பல்�ைறயினரின் ஆதரைவ ‘�’ ெபற்றார்.
அந்தப் ெபா�ப்பலம், ெவள்ைளயர்கள் ஆட்சிைய ேவர�க்�ம் ேவைலகைள



ஆங்காங்ேக ெசய்� வந்ததால், பிரிட்�ஷ் அர� திணறித்திணறி
ெப��ச்�விட்டப�ேய இ�ந்த�.

இரண்டாவ� உலகப்ேபார் க�ைமயாக நடந்� ெகாண்��ந்த ேநரம்,
ஐப்பானியர்கள் பர்மாைவத் தாக்கி எப்ப��ம் நாட்ைடப் பி�த்�விட தீவிர
திட்டம் இயற்றி பைடபலத்ேதா� �ன்ேனறிவந்தார்கள்.

பிரிட்�ஷ் பைட திணறிக் ெகாண்��ந்தைதக் கண்ட ‘�’ பர்மா�க்�
வி�தைல த�வதாக இ�ந்தால், ஜப்பான் பைடகைள எதிர்த்�ப்
ேபாரி�ேவாம். இல்லாவிட்டால் ேபா�க்� ஆதர� தரமாட்ேடாம் என்�
அறிக்ைகவிட்டார்! அர�க்�ம் அறிவித்தார்!

ஆங்கிேலயர் அர� ‘�’ திட்டத்ைத ஏற்க ம�த்த�. அதனால் ‘�’

அர�க்� ஒத்�ைழப்�த் தரமாட்ேடாம் என்� ெபா�மக்கள் இைடேய
பகிரங்கமாக அைற �வலிட்டார்.

ெவள்ைள ஏகாதிபத்தியம் ேவ�க்ைகயா பார்க்�ம்? பி� ‘�’ ைவ;

அவர� �ரட்சிக்காரர்கைள என்� 1940-ம் ஆண்�ல் அைனவைர�ம்
ைக�ெசய்� ெகா�ஞ்சிைறயில் அைடத்த�!

ஐப்பான் தாக்கிய� பர்மாைவ. தாக்�ப்பி�க்க ��யாத பிரிட்டன்
பிடரியில் அ�ப்பட்ட சிங்கம் ேபால ஓ�ய�! இதனால், பர்மாைவ ஐப்பான்
ேபாரில் பி�த்�க் ெகாண்� ெவற்றிக்ெகா� நாட்�ய�!

உடேன ஐப்பான் ‘�’ைவ�ம், அவர� �ரட்சிப் பைடயினைர�ம் வி�தைல
ெசய்த�. ’�’ ேகட்�க்ெகாண்டப� ஐப்பான் அப்ேபா� ஓர் இைடக்கால
அரைச அைமத்த�. இந்த அைமச்சரைவயில் ‘�’ அயல்நாட்� மந்திரி என்ற
ெபா�ப்ைப ஏற்றார்

பிற� ஐேராப்பாவிேல உள்ள இட்லர், �ேசாலினி ஆகிேயார்
ேநசநா�களிடம் ேதால்வி கண்டதால், ஐப்பானிய�ம் பர்மாவில் நடந்த
பிரிட்�ஷ் ஐப்பான் �த்தத்தில் ேதாற்�விட்டனர், மீண்�ம் பிரிட்டன் பர்மாைவப்
பி�த்� ெவற்றிெபற்ற�.

ெவள்ைளயர் ெவற்றி ெபற்றார்கேள தவிர, ம�ப��ம் பர்மிய மக்கைள
அடக்கி ஆள்வ� ��யாத ெசயல் என்பைதத் திட்ட வட்டமாக உணர்ந்ததால்
பர்மா�க்�ச் �தந்திரம் வழங்க ��� ெசய்தனர்!



அப்ேபா� ‘ஊ அ�ங்சான்’ தைலைமயில், பாசிச எதிர்ப்�
�ன்னணிக்கட்சி என்ற ஒ� கட்சி பர்மா �தந்திர ஆட்சிப் ெபா�ப்ைப ஏற்�
நடத்தி வந்த�. நாட்�ன் அரசியல் சட்டத்ைத எ��ம் ஓர் அரசியல் நிர்ணய
சைபக்� ’�’தைலவரானார்!

பர்மா ேதசிய வி�தைல ெபற்ற ஓரி� மாதங்களில் பர்மாவிேல ஒ�
பயங்கரம் நடந்த�. அதாவ�, 1947-ம் ஆண்�ல் அப்ேபா�
பாசிசஎதிர்ப்��ன்னணி ஆட்சிக்�ப் பிரதமராக இ�ந்த ’ஊ அ�ங்சா�ம்,
அவ�ைடய அைமச்சரைவக் ��ைவச் ேசர்ந்த ஏ� அைமச்சர்க�ம்
எதிரிகளால் பாரா�மன்றத்திேலேய ப�ெகாைலயானார்கள். இ� மக்கள்
இைடேய ெபரிய நட்டத்ைத�ம் பரபரப்ைப�ம் உ�வாக்கிவிட்ட�.

அப்ேபா� இ�ந்த பர்மிய அரசியல் �ழ்நிைலகள் காரணமாக, 1948-

ஜனவரி 4-ம் ேததியன்� ‘�’ பிரதமரானார் பர்மாநா� ��யர� நாடான�.

ஆங்கிேலயரின் ெபா�ளாதாரச் �ரண்டல் ஆைசயால் வளமிழந்தி�ந்த
பர்மாநா�, ��யர� நாடாக மாறிய�ம், ‘�’ அந்த நாட்ைட வளம்
ெகாழிக்�ம் �மியாக மாற்றிவிட்டார். நிலச் சீர்தி�த்தங்களா�ம், பிற
விவசாயப் பணிகளா�ம், பர்மா விவசாயிகள் வளமாக�ம், நலமாக�ம்,
�தந்திர உரிைமேயா�ம் வாழலானார்கள்.

ெதாழில்கைள ‘�’ ேதசியமயமாக்கினார்! லஞ்ச லாவண்ய
ெகாள்ைளயர்கைளத் தி�த்�ம் சட்டங்கைளக் ெகாண்� வந்தார். �திய
ெதாழிற்சாைலகள் பல அைமத்� ெதாழில் வளத்ைதப் ெப�க்கிக்
காட்�னார்!

பர்மாவின் உள்நாட்��ம், அயல்நா�களில் இ�ந்�ம் ‘�’ �க்�
அரசியல் எதிர்ப்�கள் ெப�கின. பர்மாவில் வா�ம் கரீன்கள் என்ற பிரிவிைன
வாதிகள் கரீன் இனத்திற்� தனி நா� ேதைவ என்� ‘�’ �க்� எதிராக
கலகம் ெசய்தார்கள். சீன எல்ைல பர்மாைவ ஒட்�யி�ந்ததால்
கம்�னிஸ்�கள் ெதால்ைலக�ம் �ழ்ந்தன. இவற்ைற ‘�’ சாமர்த்தியமாக
இ�ம்�க் கரம் ெகாண்� சமாளித்தார்!

அேத ேநரத்தில் பர்மிய மக்களின் ேதசிய உணர்�கைள மதித்�
அவர்கைள ஒற்�ைமப்ப�த்தினார்!



கம்�னிஸ்�களின் ெதால்ைலகைள �ழ்நைலக்� ஏற்றவா�
சமாளிக்க, �த்தமதத்ைதப் பர்மாவிேல பரப்பினார். அதற்காக, �த்தமத
ம�மலர்ச்சி இயக்கத்ைத உ�வாக்கினார். கம்�னிஸ்�கள் மத விேராதிகள்
என்ற காரணத்ைத மக்க�க்� விளக்கிக்காட்�, கம்�னிஸ்�களின்
இ�ம்�த் திைர ஆட்சிைய எதிர்த்�, மக்களின் ஆன்மிகஉணர்�க�க்�
மரியாைத தந்தார்.

எட்டாண்� கால அரசியல் வாழ்�க்�ப் பிற�, ‘�’ ெபளத்த பிட்�வாகி
�ற� �ண்டார்! மக்கள� ேசைவக்காக ��ேநரத்�றவியானார்.



அயர்லாந்தின் வி�தைல - வீரன்
�ேவலரா

பகட்டான விளம்பரேம அவ�க்�ப் பைக!

பணி ெசய்� தியாகத் த�ம்�கள் ஏற்பேத அவ�க்� நைக!

கடைம உணர்ச்சிகேள அவ�க்� மனசாட்சி!
கட்�ப்பாடான அரசியல் அறேம அவன� உணர்ச்சி
கண்ணியமிக்கப் ேபாராட்ட உணர்வான எ�ச்சி!
இைவகைள மக்க�க்� ெசய்வேத �ரட்சி!

அயர்லாந்� நாட்� மக்கள் இைடேய இத்தைகயத் ேதசிய
உணர்ச்சிகைளத் தட்�எ�ப்பிக் ெகாண்��ந்தான் அயர்லாந்� நாட்�ன்
வி�தைலத் தந்ைதெயனப் ேபாற்றப்பட்ட மாவீரன்�ேவலரா!

ஐரிஷ் மக்க�க்காக அயரா� உைழத்த அ�ந்தைலவன் என்�
அயர்லாந்� மக்களால் �கழப்பட்டதால், அவைன உலக வி�தைல வரலா�
அயர்லாந்� நாட்�ன் வி�ெவள்ளி என்�ம், ஐரிஷ் மக்களின் தந்ைத என்�ம்
ேபாற்�கின்ற�. அந்த நாட்� மக்க�ம் அவனிடம் அளவிடற்கரிய
அன்ைப�ம், ெப�ைமைய�ம், நம்பிக்ைகைய�ம் ைவத்தி�ந்தார்கள்.

இன்ைறக்� ஏறத்தாழ �ற்�ப்பத்� ஆண்�க�க்� �ன்�, ஒ�
ஸ்பானிய நாட்�த் தந்ைதக்�ம் அயர்லாந்� நாட்� மாதரசிக்�ம்,
அெமரிக்காவிேல உள்ள நி�யார்க் என்ற மாநகரிேல பிறந்தவர்தான் இந்த
�ெவலரா! இவர� �ன்றாவ� வயதிேலேய ெபற்ேறார்கைள இழந்�,

ஆனாைதயானார்! அதனால் தாய்மாமனால் வளர்க்கப்பட்டார்.

இளம் வயதிேலேய தாய்தந்ைதைய இழந்த �ேவலரா, அங்�ள்ள
மக்கள� அ�தாபத்தா�ம், மாமனின் அன்பா�ம் சிறி�சிறிதாக கல்விப்
பயிற்சி ெபற்�த் ேதர்ந்�, கல்�ரிக் கல்விைய�ம் அ�ம்பா� பட்�ப் ெபற்�,

பிற� அெமரிக்கக் கல்�ரியிேல கணிதப் ேபராசிரியர் பதவிையப் ெபற்�
பணியாற்றி வந்தார்!



இவ்வா� கல்�ரி ஆசிரியராக இ�ந்தேபா�, அரசியல் �ைறயிேல
ஆர்வம் ெகாண்டார். அதற்கான வாய்ப்�க�ம் அவைர அப்ேபா� ேத�
வந்தன.

கி.பி.1910-ஆம் ஆண்�ல், தன� தாயின் தாய்நாடான அயர்லாந்�
வந்� ேசர்ந்தார். அப்ேபா� அந்த நாட்�ல் ேதசிய எ�ச்சிப்ேபார் பரவலாக
உ�வாகிக் ெகாண்��ந்தைதப் பார்த்தார்.

அந்த ேதசிய எ�ச்சியிேல �ட அவர் ஈ�படாமல், மக்க�க்� ேசைவ
�ரி�ம் இயக்கத்திேல ேசர்ந்�, ெபா�நலத் ெதாண்�ேல ஈ�பட்டார். ெபயர்
தான் மக்கள் ெபா� நலத் ெதாண்�. ஆனால், அந்தத் ெதாண்�ேல
தீவிரமாக ஈ�பட்�ச் ேசைவ �ரிந்தவர்கள். பலர் தங்கள� உயிர்கைள
இழக்�ம் நிைல ஏற்பட்ட�. அதற்�க் காரணம், அப்ேபா� அயர்லாந்தில்
நடந்� பிரிட்�ஷ் ஆட்சிக்� எதிராக ஏற்பட்ட மக்கள� ேதசிய எ�ச்சியின்
க�ைமயான ேபாராட்டங்கள்தான்.

அத்தைகய உயிர் பா�காப்பற்ற ேபாராட்டத்திேல, ெபா�நலத் ெதாண்�
ெசய்� உயிர் இழக்காமல் பிைழத்த ஒ� சிலரிேல ஈமன் �ேவலரா�ம் ஒ�வர்
என்ப� �றிப்பிடத்தக்கதா�ம்.

அயர்லாந்� நாட்� மக்களின் ேதசிய உணர்ச்சி ெந�ப்� ெகா�ந்�
விட்� எரி�ம் எ�ச்சிையப் பார்த்தார் �ேவலரா. இ� எதிர்காலத்தில் இந்த
மக்கள� ேபராட்டம் ெவற்றிையப் ெப�ம் என்ற நம்பிக்ைகைய அவ�க்�
அளித்த�.

அதனால், அயர்லாந்� நாட்� மக்களின் வாழ்�ம், தாழ்�ம் ெவவ்ேவ�
அல்ல, நம� ெசாந்த வாழ்க்ைகயிேல ஏற்ப�ம் வாழ்�ம் தாழ்�ம் ேவ� அல்ல
என்பைத அவர் பிரித்�ப் பார்க்காமல், ெபா� நலேம தன� வாழ்வியல் நலம்
என்� உணர்ந்தார்.

கி.பி. 1919-ஆம் ஆண்�ல் அயர்லாந்� மக்கள் இைடேய உ�வான
ேதசியப் �ரட்சிைய, அப்ேபாைதய அந்த நாட்� பிரிட்�ஷ் அர�, ேதசியக்
கலகம் என்ற ெபயைரச் �ட்� அடக்� �ைறகைள ஏவிய�. இ�ந்தா�ம்,
1913-ஆம் ஆண்� �தல் ஐரிஷ் நாட்�ன் இைளஞர்கள் பலர் ஆ�தப்
�ரட்சிக்� திட்டம் வ�த்�, அயர்லாந்� நா� ��வ�ம் பிரிட்�ஷ் ஆட்சிக்�
எதிராக ஆ�தப் �ரட்சிைய உ�வாக்கி ெசயல்பட்� வந்தார்கள்.



அந்த இைளஞர்கள் அணியிேல �ேவலரா ேசர்ந்� ஒ� சி� அணிையத்
தைலைம தாங்கி நடத்தினார். இதற்� �ன்� �ேவலரா�க்� ரா�வ �ைறப்
பயிற்சிேயா, ஆ�தப் �ரட்சிக்�ரிய ஆக்கப் பணிகேளா ஏ�ம் ெதரியா�.

என்றா�ம், ஆ�தப் �ரட்சிையச் ெசய்த மற்ற இைளஞர் அணிகளின்
வீரதீர சாகச ேபார்த்திட்டங்கைளவிட, அரிய �ைறயிேல தன� அணிைய
நடத்தி, மற்ற ரா�வ அ�பவ சாலிகள் எல்லாம் வியந்� பாராட்�ம்
அள�க்� �ேவலரா ெசயல்பட்டார்!

இத்தைகய வீரப்ேபார் �ரி�ம் ஆற்றல் ெபற்ற �ேவலரா, கி.பி.1919-ஆம்
ஆண்�ல் நடந்த அயர்லாந்� மக்களின் ேதசிய எ�ச்சிப் ேபாராட்டத்தின்
ேபா� ெபா�நலத் ெதாண்�ேல மட்�ேம ஈ�பட்டாேர, ஏன்?

1919-ஆம் ஆண்�ன் பிரிட்�ஷ் ஆட்சி எதிர்ப்� ஆ�தப் �ரட்சியாளர்கள்,

தாங்கள் நடத்திய அப்ேபாைதய �ரட்சி நன்றாகத் திட்டமிட்�
நடத்தப்படாததால், த� �க்கியவன் எல்லாம் �ரட்சிக்காரன் என்�
தங்கைளேய சிலர் அவ்வா� எண்ணிக்ெகாண்� மனம்ேபான ேபாக்கிேல
�ரட்சிைய நடத்தியதால், அந்தத் ேதசிய எ�ச்சியான� �ரட்சியாக
மற்றவர்க�க்�ப் �லப்படாமல் ேதசியக் கலகமாகத் ேதாற்றமளித்த�.

அதனால் �ேவலரா அந்த எ�ச்சியில் ேநரிைடயாக ஈ�படாமல், மக்கள்
ெபா�நலச் ேசைவப் பிரிவில் ேசர்ந்� ெதாண்டாற்றி�ம் நிைல ஏற்பட்ட�.

அ� மட்�மல்ல; �ரட்சிைய நடத்த �ற்பட்ட ஆ�தேமந்திய இைளஞர்
பைடகள் எல்லாம். தங்கள� ெவற்றியிேலேய தங்க�க்�ள் நம்பிக்ைக
அற்றவர்களாகச் ெசயல்பட்டார்கள். அவர்க�க்�ள் ஏன் அந்த எண்ணம்
ஏற்பட்�விட்ட� என்றால், நாம் நடத்�ம் ஆ�தப் �ரட்சி ஓர் அைடயாளம்தான்
என்ற அளேவா� அந்த இைளஞர்கள� பைட தி�ப்தி அைடந்� விட்ட�ம்
ஒ� காரணமா�ம்.

இந்த ஆ�தம் தாங்கிய �ரட்சிப் பைடக�க்� இைடேயதான், �ேவலரா
தைலைம தாங்கி நடத்திய எ�ச்சிப்பைட �ர்க்கத்தனமாக�ம்,
திறைமயாக�ம் ெசயல்பட்டதால், ரா�வப் பயிற்சி ெபற்றி�ந்த அந்த
ஆ�தப்�ரட்சியாளர்கள் எல்லாம் �ேவலரா தைலைமையக் கண்�
ெப��ச்�விட்� ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

�ேவலராவின் அந்த ஆ�தப் �ரட்சிப்பைடயின் ெசயல் திறைனக் கண்ட
பிரிட்�ஷ் தளபதிகளிேல ஒ�வர், “எல்லா�ேம �ெவலராைவப் ேபாலேவ



த த ஒ
திட்டமிட்� அணி வ�த்�ப் �ரட்சிைய நடத்திய திறைம சாலிகளாக
இ�ந்தி�ந்தால், ஐரிஷ் கலகத்ைத எளிதில் அடக்கி இ�க்க��யா�” என்�
ஆேவசத்ேதா�ம் வியப்ேபா�ம் �றினர்.

ேதசிய எ�ச்சிப் �ரட்சியின் ேபா� பலவீனப்பட்�த் ேதாற்�ப்ேபான
பைடயினர், பிரிட்�ஷார் பைடயினரிடம் சரணாகதி அைடந்� விட்டார்கள்.

ஆனால், �ேவலரா மட்�ம் சரணைடயாமல் தன� பைடயின் அணிவ�ப்ைபத்
தளரவிடாமல், ேசார்வைடய விடாமல் �ர்க்கத்தனமான ெவறிேயா�
ேபாராடைவத்தார்.

இ�ந்தா�ம், �ேவலரா அணியிேல இ�ந்த ஒ� சில ேகாைழகளின்
நச்சரிப்�த் தாங்க ��யாமல், கைடசியில் �ேவலரா�ம் பிரிட்�ஷ்
பைடயினரிடம் சரணைடந்தார்.

பிரிட்�ஷ் ஆட்சி, �ேவலராைவ�ம், அவ�டன் வீர தீரமாகப் ேபாரிட்ட
நண்பர்கள் ஆ�ேபைர�ம் ைக� ெசய்�, நீதிவிசாரைண நடத்தி,
அவர்க�க்� ஆ�ள் தண்டைனைய வழங்கிய�. அவர்கள் லீவிஸ் என்ற
சிைறயிேல அைடக்கப்பட்டார்கள்.

�ேவலராைவ�ம், அவ�டன் தீவிரமாகச் ெசயல்பட்ட ஆ�தேமந்திய
இைளஞர்கைள�ம் ஆ�ள் தண்டைன ெகா�த்�ச் சிைறயிேல
�ட்�விட்டதால், அயர்லாந்திேல இனி �ரட்சி ெவ�க்க வழியில்ைல என்�
பிரிட்�ஷ் ஏகாதிபத்தியம் தப்�க்கணக்�ப் ேபாட்ட�.

வீரன் எங்கி�ந்தால் என்ன? அவ�க்� சிைற�ம் - வீ�ம், நா�ம்
ஒன்�தான் என்� சிந்தித்த �ேவலரா, தன்�டன் இ�ந்த நண்பர்கைள�ம்,
மற்ற சரணாகதி அைடந்த இைளஞர்கைள�ம் ஒன்� திரட்�, பல விதமான
�ரட்சிகைளச் சிைறக்�ள்ேளேய ெசய்� ெகாண்��ந்தார்.

சிைற அதிகாரிகள் சரணாகதியைடந்தவர்கைள ேநர்ைமயாக,

மனிதாபிமானத்ேதா�, நடத்தாமல், ெகா�ைமகைளக் கட்டவிழ்த்�வி�ம்
ெகா�ங்ேகாலர்களாக இ�க்கிறார்கள் என்ற காரணத்ைத �ேவலரா பிரிட்�ஷ்
ஆட்சிக்� உணர்த்தி, சிைறக்�ள்ேளேய ஒ� �ரட்சி இயக்கத்ைத நடத்தி
ஆட்சியினைர, சிைற அதிகாரிகைள ஆட்�ப்பைடத்தப�ேய இ�ந்தார்.

எதற்�ம் அஞ்சாமல் ஓர் ஏகாதிபத்திய ஆட்சிைய எதிர்த்� சிைறப்
�ரட்சி நடத்�ம் �ேவலராைவ, ேவ� ஒ� சிைறக்� மாற்றிய� ஆங்கில



ஆட்சி!

சிைறயிேல உள்ளி�ப்�ப் ேபாராட்டம் நடத்தி வந்த �ேவலராவின்
சிைறப்�ரட்சிச் ெசயல்கள், நாட்� மக்களிைடேய ெப�ம் கிளர்ச்சிைய�ம்,
எ�ச்சிைய�ம், உணர்ச்சிகைள�ம் உ�வாக்கி, �ேவலராவின் நாட்�ப்பற்�த்
தியாகங்கள் மீ� ெப�ம் நம்பிக்ைகைய, மரியாைதைய, மதிப்ைப
உ�வாக்கிய� மட்�மல்ல; �ேவலராதான் நமக்�ரிய தைலவர் என்ற
எண்ணத்ைத ஏற்ப�த்தின.

எதிர்பாராமல் �ேவலரா 1917-ஆம் ஆண்� வி�தைல ெசய்யப்பட்டார்!
மக்கள் அவர்மீ� ைவத்தி�ந்த உண்ைமயான நம்பிக்ைகயால், அவ�க்�
மாெப�ம் வரேவற்ைப வழங்கி, வாழ்த்தினார்கள். அன்ைறய வரேவற்�க்
�ட்டத்தில் டப்ளின் நகர மக்கள் கடல்ேபாலத் திரண்� வந்தி�ந்தார்கள்.

சிைறயிேல இ�ந்� வி�தைல ெபற்ற �ேவலரா, மனம் மாறிக்
காணப்பட்டார். ஓர் ஏகாதிபத்திய ஆட்சிைய வன்�ைறப் �ரட்சிகளால் �க்கி
எறிய ��யா�. சட்டத்�க்� உட்பட்ட ெசயல்�ைறகளால் தான் அந்த அரைச
அகற்ற ���ம் என்� உணர்ந்தார்.அதாவ�, ஈமன் �ேவலரா என்ற அந்தப்
�ரட்சியாளன் கத்தியின்றி. ரத்தமின்றி, அகிம்சா �ைறகளாலான
சட்டத்�க்�ட்பட்ட ேபாராட்டங்களால் தான் ஐரிஷ் மக்க�க்�ரிய
�நந்திரத்ைதப் ெபற்�த் தர���ம் என்ற அயர்லாந்� காந்திய�களானார்.

தன� காந்தீய சிந்தைனக் ேகற்றவா�, அயர்லாந்� மக்க�க்காக
ஐரிஷ் என்ற கட்சி, அதாவ� ஐரிஷ் ெமாழியிேல சின்ஃபின் இயக்கம் என்ற
ஒ� கட்சிையத் �வக்கினார்.

இந்தக் கட்சியிேல, நாட்� மக்கைள உ�ப்பினராக்கினார்! அயர்லாந்�
நாட்� மக்கள� வி�தைலக்காக அ�ம்பா�பட்� வந்தார்: “உடல்
மண்�க்�, உயிர் நாட்� வி�தைலக்�” என்� வி�தைலத் தாரக
மந்திரத்ைத உ�வாக்கி மக்கள் இைடேய மாெப�ம் எ�ச்சிைய
ஏற்ப�த்தினார்.

பிரிட்�ஷ் சட்டசைபக்கான ேதர்தல், 1917-ஆம் ஆண்� நைடெபற்ற�.

�ேவலரா கிேஷர் என்ற மாநிலத்தின் ெதா�தியிேல இ�ந்� ேபாட்�யிட்�
வாைக��னார்.



ெவற்றிெபற்ற �ேவலரா, “சட்டமன்றத்தில் இ�ந்� ெகாண்ேட
அயர்லாந்� �தந்திரத்திற்காக வாதா�ப் ேபாரா� நாட்ைட மீட்ேபன்” என்�
சங்க நாதம் ெசய்தார்! மக்கள், தங்கள் தைலவனின் தளராத ேபாராட்ட
உணர்ைவக் ேகட்�ப் ேபாற்றி மகிழ்ந்தார்கள்.

ஆங்கில சட்டசைபயில் அயர்லாந்தின் �தந்திரம் பற்றி
�ழக்கமிட்டதற்காக, 1918-ஆம் ஆண்�ன் ேபா� �ேவலரா ைக�
ெசய்யப்பட்டார். ஏன் ைக� ெசய்யப்பட்டார்?

அந்த ேநரத்தில் ெஜர்மனி நாட்�டன் பிரிட்�ஷ் க�ம் ேபாரில்
ஈ�பட்��ந்த�. அயர்லாந்� நாட்� மக்கள் ரா�வச் ேசைவக்காக
கட்டாயமாகச் ேசரேவண்�ம் என்� பிரிட்�ஷ் ஆட்சி கட்டாயக்
கட்டைளயிட்ட�

இந்த ஏேதச்சாதிகார உத்தரைவ எதிர்ந்� அயர்லாந்� நா�
ெவ�த்ெத�ந்த�. எங்� பார்த்தா�ம் மக்கள் கிளர்ச்சி வீறிட்ட�. இந்த
உத்தரைவ எதிர்ந்� �ேவலரா வீர�ழக்கம் ெசய்� மக்கைள விழிப்பைடயச்
ெசய்தார் என்ற காரணத்ைதக் �ற்றமாகச் சாட்� அவைரக் ைக� ெசய்த�
ஆங்கில ஆட்சி!

பிரிட்�ஷ் ஆட்சியின் ஏகாதிபத்திய ஆணவத்தின் ��ெக�ம்பான
இந்தக் கட்டாயக்கட்டைளைய எதிர்த்�க் கட்�க்� அடங்காமல் கலகம்
ெசய்� ெகாண்��ந்த மக்கைள ஆங்கிேலய அர� ைக� ெசய்த�
அல்லவா? அந்தக் கிளர்ச்சிக் காரர்க�டன் �ேவலராைவ�ம் ேசர்ந்�
லிங்கன் என்ற சிைறயிேல அைடக்கப்பட்டார். இதனால் அயர்லாந்� மக்கள்
ெகாதிப்பைடந்�, கடலைலகைளப் ேபால ெபாங்கி எ�ந்தார்கள்.

ஆங்கிேலய ஆட்சியின் உத்தர�க்காக ரா�வத்தில்
�லிப்பட்டாளமாகச் ேச�வைத விட, ‘அயர்லாந்� நாட்�க்�ச் �தந்திரம்
ெகா�! இல்ைலயானால் ேபாரா�ச் சாேவாம்’ என்ற வி�தைலக்
ேகாஷங்கைள வீதி வீதியாக எ�ப்பிக் ெகாண்� மக்கள் டப்ளின்
நகரத்ைதேய �ற்�ைகயிட்டார்கள். இந்தச் �தந்திரக் ெகாந்தளிப்�
அயர்லாந்� ��வ�ம் வீராேவஷமாகப் பரவிய�.

“எங்கள் தைலவர் �ேவலரா வாழ்க! அவர் என்ன ��கிறாேரா
அைதத்தான் ேகட்ேபாம். பிரிட்�ஷ் உத்தரைவ மதிக்கமாட்ேடாம்; மீ�ேவாம்
அயர்லாந்� பிரிட்��க்� ஒத்�ைழப்�த் தரா� பிரிட்�ஷ் ஆட்சிேய



� ஒத� ழ த த �
அயர்லாந்ைத விட்� ெவளிேய�” என்� மக்கள் எதிர்ப்�க் ேகாஷங்கைள
எ�ப்பியப�ேய, வாழ்க �ேவலரா! ஓங்�க ஐரிஷ் இயக்கம் என்� ஊர்வலம்
ெசன்றார்கள்! இந்த ஊர்வலத்தினர் வன்�ைறயி�ம் ஈ�பட்டார்கள்.

1919 ஆம் ஆண்� சனவரி மாதம் ஐரிஷ் சட்டமன்றத்தின் �தற்�ட்டம்
��ய�. சட்டமன்ற உ�ப்பினர்கள் பலர் அப்ேபா� சிைறயிேல அைடக்கப்
பட்��ந்ததால், சிலர்தான் சைபக்�ட்டத்�க்�ப் ேபாக ��ந்த�.

அந்த ேநரத்தில் ஆங்காங்ேக நகரில் பரவலாகக் �ழப்பங்கள்,

கலகங்கள், சண்ைடச் சச்சர�கள் �ண்டன.

மக்கள்-ேபாலீஸ்காரர்கேளா�ம், ரா�வத்ேதா�ம் ஆங்காங்ேக
ரகசியமாக ேமாதி பலைரக் ெகான்�க் �வித்தார்கள். பிரிட்�ஷ்
ஆதரவாளர்கள் வீ�க�க்� தீயிடப்பட்டன! எங்�ம் ெந�ப்� ெவ�ப்�;
ஜூவாைல அைலகள்; மக்கள் ஓட்டக்ேகாஷங்கள்! ஒழிக பிரிட்�ஷ்
ஏகாதிபத்திய ஆட்சி என்ற ேகாஷங்கைள மக்கள் ஆக்ேராஷமாக
எ�ப்பிக்ெகாண்� �தந்திர ெவறியர்களாய் அைலந்தார்கள்.

இந்தக் கிளர்ச்சியின் ேபா� வீழ்ந்த பிணங்கைள ஒன்றின்பின் ஒன்றாக,

நீளவரிைசயில் அ�க்கிப் பார்த்தால், ஏறக்�ைறய 650 ைம�க்�ம் நீளமாக
பிணங்கள் வீழ்ந்�கிடந்தன என்� ஒ� �ைற ‘ரீடர்ஷ் ைடஜஸ்ட்’ பத்திரிைக
எ�தி ேசாகத்ைத ெவளியிட்ட�. அந்த அள�க்� பிணக்களம் ேபால
அயர்லாந்� காணப்பட்ட�.

இந்த ேநரத்தில்தான், �ேவலரா லிங்கன் சிைறயிேல இ�ந்�
அதிசயமாகத் தப்பி ஓ�னார். ஆனால், வளர்கின்ற நாட்�ப்பற்� அவர�
�ரைலேய எதிர்ேநாக்கிக்ெகாண்ேட நின்ற�.

தப்பிேயா�ய �ேவலரா ேநராக மான்ெஜஸ்டர் நக�க்�ச் ெசன்�
தைலமைறவானார். அவர் தைலைமயில் ஏ� நைடேபாட்ட சின்ஃபின்
இயக்கத்திற்�க் �ட அவர் எங்கி�க்கிறார் என்ற தகவைல அவர்
ெதரிவிக்கவில்ைல.

டப்ளின் நகரத்தி�ள்ள அரண்மைன ஒன்றில் நடந்த மக்கட்கட்சியினர்
�ட்டத்தில் �ேவலராைவப் பற்றி ஏேத�ம் �திய ெசய்திகள் உண்டா? என்�
ஒ�வர் எ�ந்� ேகட்டார்.



ஆனால், அக் �ட்டத்தினர் யா�ம் ஒன்�ம் �றாமல் ஊைமயாக
இ�ந்�விட்டார்கள். அந்த ேநரத்தில் ஒன்�ம் �றாமல் இ�ந்� விடக்�டா�
என்� நிைனத்� ைமக்ேகல் காவின்ஸ் என்பவர், �ேவலராவிடம் இ�ந்�
தனக்� ஏேதா ஒ�ெசய்தி வந்த�ேபால காட்�க்ெகாண்டார்.

“நான் லிங்கன் சிைறயில் இ�ந்தப�ேய நாட்�க்�ரிய வி�தைலத்
ெதாண்�கைளச் ெசய்� ெகாண்��க்கிேறன்.” என்� அவர், தனக்� வந்த
ெசய்தியில் �றிப்பிட்��ப்பதாகக் �றினார்.

ைமக்ேகல் காலின்ஸ் ெசால்லிய� உண்ைமதான என்றா�ம், �ேவலரா
தன்ைனப் பற்றி அப்ப�ச் ெசால்ல நிைனக்க மாட்டாேர! நாட்�த் ெதாண்ேட
அவர் ெசய்� ெகாண்��ப்பதனால், அதற்காக, ‘நான் ஓ�ேனன்’ என்� அவர்
�ற ேவண்�யதில்ைல. சிலநாட்க�க்�ள் அவர் அயர்லாந்�க்ேக
ெகாண்�வரப்பட்டார்.

�ேவலரா சட்டசைபத் தைலவராக இ�ந்ததால், அவர் தைலமைறவாக
இ�ந்தேபா�ம் ஆங்கில ஆட்சியிைனப் ெபா�ட்ப�த்தாமல், வ�வ� வரட்�ம்
ஒ�ைக பார்ப்ேபாம் என்ற மன உ�திேயா�, அயர்லாந்� நாட்ைட ஆளத்
ெதாடங்கிய�. ஆனால், இதற்�ப் பணம் ேதைவ அல்லவா?

பணம் கிைடக்�ம் இடம் அெமரிக்கா நா�தான் என்� நிைனத்த
�ேவலரா, உடேன நி�யார்க் நகர் ேபாய் ேசர்ந்தார். ேதைவக்கான பண�ம்
அவ�க்�க் கிைடத்�விட்ட�. ஆனால், அயர்லாந்� நாட்�ல் சண்ைட
பலமாக �ண்�விட்ட�.

இந்தச் சண்ைட 1921-ஆம் ஆண்� சி�ேபாராக, நடந்� ெகாண்ேட
இ�ந்த�. இந்த ேநரத்தில் �ேவலரா மக்க�க்காக இந்தச் சண்ைட
ந�விேல ேதான்றினார்.

இைதக் கண்ட அயர்லாந்� மக்கள் அைனவ�ம் �ேவலராதான் எங்கள்
தைலவர் என்� ேகாஷமிட்டார்கள். ஒ�வாறாக அந்த இ�பிரிவினர்க�க்�
இைடேய அைமதி உ�வான�.

�ேவலராவால் ேதர்� ெசய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள், லண்டன் மாநக�க்�ச்
ெசன்� அப்ேபாைதய பிரிட்�ஷ் பிரதமர் லாயிட் ஜார்ஜ் என்பவைரச்
சந்தித்தார்கள். உடன்ப�க்ைகயில் ைகெயாப்பம் ெசய்தார்கள். ஆனால்,



�ேவலரா தன்னிடம் காட்டாமல் எந்த உடன்ப�க்ைகயி�ம் ைகெய�த்�ப்
ேபாடக்�டா� என்� �றியி�ந்தார்.

ஆனால், அந்தப் பிரதிநிதிகள் ைகெய�த்�ப் ேபாட்�விட்டார்கள்.

ஏெனனில் லாயிட் ஜார்ஜ், உடேன உடன்ப�க்ைகயில் ைகெய�த்�ப்
ேபாடாவிட்டால் ெபரிய ேபாேர �வங்�ம் என்� எச்சரித்தார். அதனால்
�ேவலரா பிரதிநிதிகள் ைகெய�த்ைதப் ேபாட்�விட்டார்கள்.

ஐரிஷ் சட்டசைபயில் அந்த உடன்ப�க்ைக வந்தேபா�, அயர்லாந்�
நாட்�க்�த் ேதைவயான �தந்திரம் ெகா�க்கப்படவில்ைல என்� �ேவலரா
சாந்த உடன்ப�க்ைகையக் கண்டனம் ெசய்� தள்ளிவிட்டார். ஆனால்,

அவ�க்� அந்த உடன்ப�க்ைகைய நிராகரித்� ஒேர ஒ� ஓட்�ரிைம ேதைவ
என்பதால், பிரதிநிதிகளில் ஒ�வராகிய ஆர்தர் சிரிவித் என்பவர் சட்டசைபத்
தைலவராகத் ேதர்ந்ெத�க்கப்பட்டார்.

அவர் உடன்ப�க்ைகையக் கண்�த்தேபா�, மக்கைளக் கவனியா� தாம்
ெகாண்ட ெகாள்ைகயில் உ�தியான நம்பிக்ைக மி�தியாக ைவத்தி�ந்தார்.

நீண்ட ெந�நாட்களாக அயர்லாந்� மக்கள் பிரிட்�ஷ் ஆட்சிைய
எதிர்த்�ப் ேபார் ெசய்த�ம், ெசால்ல ��யாத ேவதைனகைள�ம், கஷ்ட
நஷ்டங்கைள�ம் ஏற்�க் ெகாண்ட�ம் அைர�ைறயான �தந்திரத்�க்காக
அல்ல. தாங்கள் இழந்�விட்ட �� ஆதிக்கத்ைதப் ெப�வதற்ேக
என்பைதேய �ேவலரா நிைனத்�க்ெகாண்��ந்தார்.

ஆங்கில நிைல �தலாளிகள் விவாசாயிக�க்�க் ெகா�ைம
ெசய்யாதி�ந்தால் மாத்திரம் ேபா�ம் என்� நிைனக்கவில்ைல. ��
�தந்திரம் தவிர ேவெறான்ைற�ம் �ேவலரா ெபா�ட்ப�த்தவில்ைல.

ம�ப��ம் உள்நாட்�ச் சண்ைட ெதாடங்கிய�; அப்ேபா� �ேவலரா
��யர�க் கட்சிப் பைடயில் ஒ� ெதாண்டராய் ேசர்ந்� உைழத்தார். அந்த
ேநரத்தில் மக்களில் ெப�ம்பாேலார் அவைரத் தைலவராக ஏற்கவில்ைல
ஏெனன்றால், ெசய�க்�க் ெகாண்� வரக் �டாத ஒன்ைற அவர்
விடாப்பி�யாய்ப் பி�க்�ம் �ய�க்� �ன்� கால் என்ற பித்�ப் பி�த்தவர்
என்� அவைரக் �றித்� எண்ணியதால் அவைரத் தைலவராக ஏற்�ம்
எண்ணம் இல்லாதவராகப் பலர் இ�ந்தார்கள்.



1916-ஆம் ஆண்�ல் அவைரச் ேசர்ந்த மனிதர்கேள அவைர இகழ்ந்�
ேபசினா�ம், அவரிடம் ைவத்த நம்பிக்ைகைய இழக்கவில்ைல. இப்ேபா�,

அவரிடம் நம்பிக்ைக ைவத்தி�ந்த பலர், அதைன இழந்�விட்டார்கள்.

தம்�ைடய அரசியல் வாழ்க்ைக தாழ்ந்� ேபாவைதப் பற்றி அவர் வ�த்தேமா-
ேவதைனேயா படவில்ைல.

ஆனால், மக்க�க்�த் தாம் நிைனத்தப� பயன்படவில்ைலேய என்ற
ேவதைனதான அவைர மீளா வ�த்தத்தில் �ழ்க�த்த�. ��யர�க் கட்சி,
உடன்ப�க்ைகைய எதிர்த்த கட்சி. அ�, 1922-ஆம் ஆண்�த் ேதர்தலில்
ேதால்வி கண்ட�. அதற்�ச் சில மாதங்கள் கழித்�த்தான் உள்நாட்�ச்
சண்ைட�ம், ேமாதல்க�ம் ெதாடங்கின.

��யர� கட்சியார், மக்கள் வி�ம்பினா�ம் வி�ம்பாவிட்டா�ம் ��
ஆதிக்கத்திேலேய �றிக்ேகாளாக இ�ந்தார்கள். ஆனால், �ேவலராேவா ��
ஆதிக்கத்�டன் மட்�மல்ல; ஐரிஷ் மக்களின் நன்ைமைய�ம், நல்வாழ்ைவ�ம்
�க்கியமாகக் க�தியி�ந்தார்.

�ேவலரா உடன்ப�க்ைகைய ம�த்த ேபா�, ஒ� வைகயாக மக்களின்
வி�ப்பத்ைதேய அவர் ெதரிவித்தார் எனலாம். உடன்ப�க்ைக ைகெய�த்திடப்
படாதி�ப்பின் ேதர்தல் உலகம் அதைனத் தள்ளியி�க்�ம். �ேவலரா அந்தச்
சமயத்தில் சற்� தாழ்�ற்றி�ந்தா�ம், அ� ம�ப��ம் அவர் உயர்வதற்ேக
காரணமாக�ம் ஆன� என்ப� �றிப்பிடத்தக்கதா�ம்.

உடன் ப�க்ைகையத் த�வின கட்சி கைடசியாக அவமானம்
அைடந்த�. மக்க�க்�த் ேதைவயான� இன்ன� என்� �ன்னதாகேவ
அவர் அறிந்தப� பிறர் எவ�ம் உணரவில்ைல.

�ேவலரா, தன� இயற்ைக அறி� ெசல்�கின்ற வழியில் அவர்
ேபா�மள�ம், மக்கள் என்றாவ� எப்ப�யாவ� அவைரேய இ�தியாகப்
பின்பற்�வார்கள் என்�ம் அப்ேபாைதய ஐரிஷ் நா� சிந்தித்�க்
காத்தி�ந்த�.

1932-ஆம் ஆண்�ல் �ேவலரா கட்சி �� ஆதிக்கத்திற்� வந்த�.

தற்கால நிைலைய�ம், எதிர்கால ��ைவ�ம் பற்றிப் ேப�வ� க�னம்
என்பைத 1932-ஆம் ஆண்� உணர்த்திய�.



�ேவலரா இப்ேபா� தவறினால், அவ�ைடய அரசியல்
ைவராக்கியத்தினாலாவ�, ெபா�ளாதாரத்�ைறயில் தப்�
ெசய்வதினாலாவ� அந்த தவ�தல் ஏற்படா�.

இங்கிலாந்தி�ம் அயர்லாந்தி�ம் உள்ள பத்திரிைக உலகம் அவ்வா�
கணிக்கலாம். அவ�ைடய ெபா�ளாதாரக் ெகாள்ைக ெவற்றிெப�தேல
ஆ�ம்.

ெபா�ளாதாரத் �ைறயிலாவ�, ச�தாயத் �ைறயிலாவ� அவ�க்�ச்
ேசாதைன வரா�. �� ஆதிக்கக் ெகாள்ைக சார்பாக ேவண்�மானால்
ேசாதைன ஏற்படக் ��ம்.

�ேவலரா தன்ைன மக்களின் ெதாண்டனாகக் க�தி மக்க�ைடய
தற்காலத்�க்� சம்மதித்� விட்டார். �� ஆதிக்க ஆர்வத்ைத அவர்
ைகவிட்�விட்டார் என்பதற்� அைடயாளங்கள் ேதான்�கின்றன.

அவ்வாறானால், அதற்� ஒ� ��� தான் அைமயக் ��ம். யா�க்காக
�ேவலரா தன்ைனத் தியாகஞ் ெசய்தாேரா, அந்த மக்கள் அவைரக்
கைடசியாகக் கழித்� விட�ம் ��ம். ஏெனன்றால், நாட்கள் நகரநகர உச்ச
நிைலக்�த் தங்கைள நடத்�கின்ற தைலவைரத் தான் மக்கள்
பின்பற்�வார்கள். அயர்லாந்தில் உள்ள கர்வத்தின் உச்சத்ைதப் பிறநாட்�னர்
எளிதாகத் ெதரிந்� ெகாள்ள ��யா�.

ஐரிஷ் மக்கள் தங்கள� தைலவரான �ேவலராைவ, தங்கைள
உயர்வழியில் உயர்த்�பவராகேவ க�திவந்தனர். ஆனால், சில நாட்க�க்�ள்
அைதப்பற்றிய ஒ� சிறிய சந்ேதகம் சிலரிடம் ேதான்றிவிட்ட�.

அதனால், அயர்லாந்தில் ஒ� சி� ெபாறி விைரவில் ஒ� �டராக
வளர்ந்�, அந்தச் �டர் �வாைலயாகி வி�ம். �ேவலரா �ற்ேபாக்கின�க்�த்
தம்ைம எதிரியாகக் காட்�க்ெகாண்டார்.

�ன்�ள்ள ஆட்சியினர் ஏற்ப�த்திய இரா�வ மன்றத்ைத ஏற்ப�த்திக்
�� அரசினைர அதன் �லம் விசாரிக்க ஏற்பா� ெசய்�ள்ளார். �� அர�
வாரப் பத்திரிக்ைகைய அடக்கி இ�க்கிறார்.

மற்ற நாட்�ல் அவர் நிைலயில் உள்ள அரசியல் தைலவர்க�க்�
அப்ப�ப்பட்ட ெசய்ைககள் அவசியமாய் இ�க்கலாம். ஆனால், அயர்லாந்தில்



எவ்வள� திறைம மிக்க அரசியல் தைலைம�ம் பல �ற்றாண்�களாகக்
கனன்� ெகாண்�, இைடயிைடேய �டர் விட்� எரிகின்ற �� ஆர்வத்தீைய
எதிர்க்�மாயின் அ� ெவற்றிெபறா�.

இந்த �ற்றாண்�ன் அயர்லாந்� நாட்�ன் தைலவர்களாக வந்தவர்க�ள்
�ேவலராைவப் ேபால் ஒ� வி�தைல வீரைனக் காண��யவில்ைல.

�ேவலராவிடம் உள்ள ெப�ந்தன்ைம�ம், தன்னலங்க�தாைம�ம்,
தியாக உணர்ச்சி�ம், மக்கள்ேநய மாண்�ம், ெநஞ்�ரமிக்க வீர தீர
சாகசேபார் வி�கங்க�ம்; சட்டத்தின் வழிகாட்�தலில்தான் ஒ� நா�
வி�தைல ெபற ேவண்�ம் என்ற அறப்ேபாராட்ட உணர்�கைள�ம், அயர்லாந்�
நாட்�த் தைலவர்களிைடேய பார்ப்பேத அரிதாக உள்ள�.

அயர்லாந்� நாட்�ன் வி�தைலப் ேபாராட்ட வரலாற்றில் �ேவலரா
அயர்லாந்� காந்தியாகேவ திகழ்ந்தார். அதனால்தான் அவைர, அயர்லாந்�
நாட்�ன் வி�தைலத் தந்ைதயாக அந்த நாட்� மக்கள் ேபாற்�கிறார்கள்.



எகிப்� வி�தைல - வீரன் நாசர்!
உலக நாகரிகங்களில் ஒன்றாகப் ேபாற்றப்ப�வ� எகிப்� நாகரிகம்! ஈஜிப்ட்
என்� அைழக்கப்ப�ம் இந்த எகிப்� நா�, உலகத்தின் நதிகளில் மிக
நீளமான நதி என்� �றப்ப�ம் ைநல் நதியின் �கத் �வாரத்தின் அ�ேக
உள்ள நா�.

எகிப்� நா�, பண்ைடயப் �கழ்வாய்ந்த, நாகரிகத்தின் சின்னமாக
விளங்கிய, சிறப்�மிக்க நா�! அதனால்தான், உலக மகாவீரர்க�ள்
�தல்வனான ஜூலியஸ் சீசைர தன� ேமாகவைலயில் வீழ்த்தி மயக்கிய
உலகப் ேபரழகி கிளிேயாபாட்ரா �ட ‘என� உயிர் ஈஜிப்�’ என்� சா�ம் வைர
ேபாற்றிப் �கழ்ந்த நா� எகிப்� நா�!

அவ்வள� ெபய�ம் �க�ம் ெபற்ற ஒ� நா�, உலகத்தில் சீேரா�ம்
சிறப்ேபா�ம் ேபாற்றப்பட்ட ஒ� நா�, வளமிக்க ஒ� நாடாக உலக வரலாற்றில்
வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் நா�, கடந்த �ற்றாண்�ல் �ரண்டல்காரர்களின்
ேவட்ைடக் காடாகி தன� ெபாலிைவ�ம், வளத்ைத�ம் பறிெகா�த்�க்
ெகாண்��ந்த�.

எகிப்� நாட்�மக்கள் உண�க்�ம், உைடக்�ம் �ந்திய��
ெகாண்��க்�ம் நிைலயில், வந்தவர்கள் எல்லாம் அந்நாட்�ல் ��ேயறி, வாரி
வாரிச் ��ட்�ச் ெசன்� ெகாள்ைளய�த்�க் ெகாண்��ந்தார்கள்.

இவ்வா� ெகாள்ைளய�த்தவர்க�ள் எகிப்தின் வந்ேதறிகளான
பிரிட்�ஷா�ம் அடங்�வர்.

பிரிட்�ஷ் என்ற ஆங்கில ஏகாதிபத்தியக்காரர்கள், எகிப்� நாட்�க்�ள்
அைலயைலயாகச் ெசன்� அகப்பட்டைதெயல்லாம் ��ட்�ய
ெகாள்ைளக்காரர்களாக இ�ந்தார்கள்.

ேபாரிட்�க் ெகாள்ைளய�த்தா�ம் பரவாயில்ைல; வியாபாரிகளாகச்
ெசன்� ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக இடம்பி�த்�, ெசாந்த நாட்�க்காரைனச்
ெசாக்கட்டான் ��க்காய்களாக நகர்த்தி நகர்த்தி, ஆைசகாட்� அவர்கைள
அ�ைமப்ப�த்தி, பிற� தன� வி�ப்பம்ேபால கிைடப்பைத எல்லாம் ��ட்�க்



ெகாண்�, இ�தியிேல அந்த நாட்ைடப் பி�த்�க் ெகாண்�, தங்கள�
ஆதிக்கக் ெகா�ைய அங்ேக வானளாவப் பறக்கவிட்�க் ெகாண்�, ெசாந்த
நாட்டாைரச் ேசாற்�த் ��த்திகளாக்கி வி�வ� பிரிட்�ஷாரின் ைகவந்த,

நா� பி�யாைசக் கைலக�ள் ஒன்றா�ம்.

எகிப்தில் இவ்வா� ெகாள்ைளய�த்த பிரிட்�ஷாரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ்
�யஸ்கால்வாய் அ�ைமயான�. இந்த ஒ� கால்வாைய ைவத்ேத உலகத்ைத
ஆட்�ப் பைடத்தவர்கள் ஆங்கிேலயர்கள்.

எகிப்� நாட்ைட கடந்த �ற்றாண்�ன் இைடயில் ஆண்ட மன்னன் ப�க்.
அவன் ஆங்கிேலயர்களின் எ�பி� மன்னனாக இ�ந்தான். எப்ேபா�ம்,
எதற்�ம் தைலயாட்�ப் ெபாம்ைமயாக இ�ந்த ப�க் �கேபாகியாக�ம்,
ெபண்பித்தனாக�ம் வாழ்ந்� வந்தான்.

அ�ைம மன்னனான அவன், தன� எகிப்� நாட்ைட பிரிட்�ஷாரிடம்
அட�ைவத்� விட்�, அவர்கள் ெகா�த்த பிச்ைசக்காைசக் ெகாண்�,

ெபண் ேபாக உல்லாச, ேகளிக்ைக வாழ்க்ைக நடத்தி வந்தான்.

நாகரிகத்�க்�ச் ெசாந்தக்காரர்களான எகிப்� நாட்� மக்கள் ஒ�
வாய் உண�க்� நாயாய் ேபயாய் அைலந்� ெகாண்��க்�ம் ேபா�, மன்னன்
ப�க் மட்�ம் ம��ம் மங்ைக�மாக ெபண்களிடம் சரசமா�க் ெகாண்�
நாட்ைட�ம், மக்கைள�ம் மறந்� உலக நிைனேவ இல்லாமல் ேபாைத
மன்னனாக வாழ்ந்� ெகாண்��ந்தான்.

இந்த ேமாசமான நிைலயில் தன� நா� நலிந்� உழன்�
ெகாண்��க்�ம் ேநரத்திேலதான் மாவீரன் நாசர் என்பவர் ேதான்றி நாட்�ேல
�ரட்சிைய உ�வாக்கினார்.

ம� மங்ைக மன்னனின் அ�ைம இ�ளிேல இ�ண்� ெகாண்��ந்த
எகிப்� நாட்ைட, ஒளிவானமாக்�ம் எ� ஞாயிறாகத் ேதான்றி மக்கள்
மனதிேல �தந்திர ஒளிையப் பரப்பியவர் மாவீரர் நாசர்!

எகிப்திய வி�தைல வீரர் நாசர், கி.பி.1918-ஆம் ஆண்�ல் எகிப்�
நாட்�ல் ஒர் அஞ்சலக ஊழியரின் மகனாகப் பிறந்தார். ஆரம்பக் கல்வி �தல்
கல்�ரிக் கல்வி வைர கற்�த்ேதறிய நாசர் தி�ெரன கல்�ரியின் இ�தி
ஆண்�ப் ப�ப்பின்ேபா�, தன� நாட்�ன் ப�ேமாசமான சீரழிைவக் கண்�
சிந்தித்� அரசியல் �ைறயிேல தி�ெரன்� ��ந்தார்!



எகிப்� நாட்ைட அ�ைமப்ப�த்திச் �ரண்�ம் பிரிட்�ஷ்காரர்கள�
�ரண்டைல எதிர்த்�ப் ேபாராட்டங்களிேல ஈ�பட்டார். அ�ேபாலேவ, எகிப்�
நாட்�ன் ெபா�ளாதார வளங்கைளச் �ைறயா� வந்த வல்லர� நா�கைள�ம்
எதிர்த்�ப் ேபாரா�னார். அதனால் பிரிட்�ஷ் ஏகாதிபத்தியத்தின் எதிர்ப்�
மட்�மன்�, வல்லர� நா�களின் வன்�ைறக் ெகா�ைமக�ம் அவைர
வாட்�க்ெகாண்ேட இ�ந்தன.

நாசரின் தந்ைதக்ேகா, மகன் �கழ்ெபற்ற ஓர் வழக்�ைரஞனாக
ேவண்�ம்; அதனால் ெபா�ள் சம்பாதிக்க ேவண்�ம் என்� ஆைச.

ஆனால், மக�க்� அ�வன்� ஆைச. ‘நான் ஒ� வீரன், வீர�க்�ரிய
இடம் நீதியின் சன்னிதான்மல்ல’ என்� �றியப�ேய நாசர் ரா�வத்திேல
ேசர்ந்� பயிற்சி ெபற்றார்.

எகிப்� இரா�வம் சீர்ெகட்�ப் ேபாய், அ�ைமக்�ம் �ரண்ட�க்�ம்
வைளந்� ெகா�த்�விட்�, ெசாந்த நாட்�ணர்ேவ இல்லாத ரா�வக்
�னர்களாக ��ெக�ம்� வைளந்� கிடப்பைதக் கண்� வ�ந்தினார்!
ரா�வ வீரர்கைள அ�ைமக் �லி ெப�ம் �லிப்பைடகள் என்�
ேவதைனப்பட்டார் நாசர்.

ஆனால், நாசர் ரா�வத்தில் ேசர்ந்த� வயிற்ைற வளர்க்கவா? நாட்�ன்
அ�ைமத்தனம் என்ற தைளைய அ�த்ெதறிய ஒ� நல்லவழி ரா�வம்
�லமாவ� பிறக்காதா என்ற வி�தைல ேவட்ைக ஏக்கம் ெப��ச்�டன்
ரா�வத்தில் ேசர்ந்தவர் அல்லவா நாசர்! அதனால், அன்ைறய அந்த ரா�வ
வீரர்களின் நிைலயிைனக் கண்� மனம் உைடந்தார் நாசர்.

இரா�வ வீரர்களிடம் ேப�ம் ேபா�ம், உண� உண்�ம்ேபா�ம், பயிற்சி
ெப�ம்ேபா�ம், தன� நாட்�ன் அவலநிைலகைள�ம், ப�க் மன்னனின்
ேபைதத்தனமான சீரழி�கைள�ம் எ�த்�க் �றி, சி�கச் சி�க அவர்கள�
மனதிேல ேதசிய உணர்� என்ற விைதகைள விைதத்� வந்தார் நாசர்

அதைனப்ேபாலேவ, அவர் தன� ேதசபக்திக் க�த்�க்கைளப்
�ைனப்ெபயரில் கட்�ைரகளாக்கி பத்திரிைககளிேல ெவளிவரச் ெசய்வார்!
அதனால் இவர� உணர்�கைள யாேரா ஒ�வர் எ��கிறார் என்ற
எண்ணத்தில் பத்திரிைககள் ெவளியி�ம்!



அேத க�த்�க்கைள எகிப்திய �க் கிராமத்� மக்கள் எல்லாம்
ப�க்�ம் ப�யான உணர்ச்சி ஒட்ட ெமாழியாேல ஓர் எ�ச்சிைய
உ�வாக்கியப� எ�தினார் நாசர்!

இரண்டாவ� உலகப்ேபார் 1942-ஆம் ஆண்�ல் நைடெபற்�க்
ெகாண்��ந்த�. ஆனால் ந�நிைல நாடாக இ�ந்த எகிப்� நா�, பிரிட்�ஷ்
நரித்தந்திர �ழ்ச்சியால் ேநச நா�களின் பிைணப்பிேல ேசர்க்கப்பட்ட�.

பிரிட்டன் ஏன் இவ்வா� எகிப்� நாட்ைடப் ேபார்ச் �ழலிேல சிக்க
ைவத்த� என்றால், �யஸ்கால்வாய் கப்பற்பைடப் ேபாக்�வரத்�
�க்கியத்�வம் பறிேபாய் விடக் �டாேத என்ற காரணத்தால் பிரிட்டன் தன�
ேநச நா�கள் அணியிேல எகிப்� நாட்ைட�ம் ேசர்ந்�க் ெகாண்ட�.

அப்ேபா� எகிப்� ரா�வத்தின் கர்னல் என்ற ெபா�ப்ைப வகித்�க்
ெகாண்��ந்தவர் நாசர். அவர், பிரிட்டன் ெசய்�விட்ட ப�பாதக நயவஞ்சக
�யநலச் ெசயைலக்கண்� மனம் பைதத்தார்!

நா� இப்ப�ச் சீரழிகிறேத என்ற கவைலேய இல்லாமல் மன்னன் ப�க்
�கேபாக ம� மங்ைகக் களியாட்டங்களிேல மயங்கிக் கிடக்கிறாேன என்�
நாசர் ெநஞ்சம் ����த்த�.

பிரிட்டன் நயவஞ்சக �யநிைலப் ேபாக்ைக�ம், மயங்கிக் கிடக்�ம்
மன்னன் ப�க் மனநிைலயிைன�ம் எப்ப�யாவ� மாற்றியாக ேவண்�ம் என்�
திட்டம் வ�த்தார் நாசர்!

எகிப்� மக்களிடம் ெசல்வாக்�ப் ெபற்�ள்ள ெஜனரல் நாகிப் என்ற
ரா�வத் தளபதி அப்ேபா� எகிப்� ரா�வத்தின் தைலவர் பதவிைய
வகித்�வந்தார்.

கர்னல் நாசர் ரா�வத் தைலவரான நாகிப்ைபச் சந்தித்�, தன�
�ரட்சித் திட்டங்கைள அவரிடம் �றி, அ�மதி ெபற்றார். இ�வர�
விவாத�ம் ேதசபக்தி உணர்விேல மிதந்த அைலகளாயின! எப்ப�
ெவற்றிக்கைர ேசரலாம் என்ேற இ�வ�ம் சிந்தித்தார்கள். இ�தியாக
�ரட்சிக் கட்டம் இ�திக்� வந்த�.

எகிப்� ரா�வத்தின் மகாப்ெப�ம் �ரட்சி 1952, ஜூைல23-ஆம்ேததி
நைடெபற்ற�. �ரட்சிைய நடத்திய� யார் ெதரி�மா? நாசர் அல்ல! நாகிப்
என்ற ரா�வ மாவீரத் தைலவன்!



இரா�வத் தைலவர் �ரட்சிைய நடத்தினார் என்ற ெபய�ம், �க�ம்
நாகிப்�க்�ப் ேபாய்ச் ேசர்ந்த�! ஆனால் உண்ைமயில் இந்த ரா�வப்
�ரட்சிக்� �ைளயாக, ��ெக�ம்பாக, திட்டங்கைளத் தீட்� இ�திவைர
நடத்தியவர் மாவீரன் நாசர்தான்! இந்த உண்ைம நாகிப்�க்� மட்�ேம
ெதரி�ம் இந்த இ�வரின் ரா�வக் �ட்�ப் �ரட்சிப் பணிகைள, உலகம்
�ரட்சிக்�ப் பின்னாேல எ� உண்ைம என்பைதப் �ரிந்� ெகாண்ட�!

இரா�வத் தைலவர் நாகிப் ெதாடர்ந்� மன வலிைம�டன் ெசயல்பட
ஏேதா ஓர் அச்சத்தால் தயங்கினார். ஆனால் நாசர், இ�திவைர மேனா
ைதரியத்�டன் பணியாற்றியதால் நாசேர ஜனாதிபதி என்ற ெபா�ப்ைப
ஏற்றார்!

அதற்�ப் பிற� நாகிப், தன� அரசியல் வாழ்ைவேய �றந்�
மைறந்�விட்டார். நாசர் ஜனாதிபதி ெபா�ப்ைப ஏற்�க்ெகாண்ட�ம், நாட்ைட
விைரவாகச் சீர்ப�த்தினார்.

நாட்�ன் விைள நிலங்கைள எல்லாம் நில �தலாளிகளிடம் இ�ந்�
மீட்டார். உைழக்காத ேசாம்ேபறிகளிடம் இ�ந்த மற்ற நிலங்கைள�ம் பறித்�,

உைழக்�ம் மக்களிடம் வழங்கியதால் நாட்�ல் விவசாயப் ெப�க்கம்
ஏற்பட்ட�.

மக்கள� உண�ப் பஞ்ச�ம், அவர்கள� ெபா�ளாதார நலி�ம் நீங்கி,
அவர்கள் இைடேய வளம் ெகாழித்த�.

எகிப்� நாட்�ன் உயிர்நா�யாக இ�க்�ம் �யஸ்கால்வாைய பிரிட்டன்
ரா�வப் பைடகள் நாற்�ற�ம் நாசர் பயத்தால் அணிவ�த்�க் காத்�
நின்றன. நாசர் அந்தப் பைடக�க்�ள்ேள தன� பைடகைளப் ��த்தி
விரட்�ய�த்தார்! பிரிட்டன் பைடகைள�ம், வல்லர� சக்திகைள�ம் அங்ேக
ஓட ஓடத் �ரத்திய�த்தார்.

�யஸ்கால்வாைய வ�மானம் வ�ம் கப்பல் ேபாக்�வரத்� கடல்
பாைதயாக்கினார்! எகிப்� நாட்�ன் ேதசிய ெசாத்� �யஸ் கால்வாய் என்�
உலகநா�கள் உணர நாசர் பிரகடனப்ப�த்தினார்.

ெகாதித்� எ�ந்த� பிரிட்டன் அர� விமானப்ேபாைர ஏவித் தாக்கிய�;

தாய்நாட்�க்�ச் ேசைவ ெசய்கிேறாம் என்ற ேதசபக்திக்கனலிைடேய,

பிரிட்�ஷ் தாக்�தல் நாசர் பைடத்தாக்�தலின் �ன்� ச��கைளப் ேபால



தீய்ந்� சாம்பலான�. பிரிட்டன் நாசரிடம் பின் வாங்கி ஓ�ய சம்பவம் உலக
நா�கள் இைடேய நாசரின் ெசல்வாக்ைக உயர்த்�ம் ப�க்கல்லான�.

நாளைடவில் நாசர் அதனால் உலக அரசியலில் �கழ்ச்சிகரமாக விளங்கினார்.
எகிப்� மக்க�ம் அவ�க்�த் �ைணயாக நின்றார்கள்.

நாசரின் உலக அரசியல் �கழ் வளர்ச்சி, அெமரிக்கா�க்�ம்
பிரிட்ட�க்�ம் தீராத எரிச்சைலப் �ைகயாகப் பரப்பிக் ெகாண்��ந்தன.

ஆனா�ம், இனி எகிப்� நாட்ைட�ம், நாசைர�ம் ஒன்�ம் ெசய்ய��யா�
என்ற ���க்� வந்�விட்டன.

ஆனா�ம் வி�மா வல்லர�கள் நாசரின் �கைழ�ம், நாட்ைட�ம்
சீரழித்�க் �ைலப்பதற்� என்ன ெசய்யலாம் என்� ஆேலாசித்தன. ��க்�
வழி�ம் கி�க்� வழி�ம் அவர்கள� சிந்தைனகைளக் �ழப்பிக்
ெகாண்��ந்த�தான் மிச்சம்!

இந்த ேநரத்தில் ேசாசலிச நா�களான ரஷ்யா�ம், �ேகாஸ்ேலவியா�ம்
நாச�க்�ப் பக்கப் பலமாக நிற்பைதக்கண்ட பிரிட்ட�ம், அெமரிக்கா�ம்
நிரந்தரமான ஊைமகளாகின. வல்லர�களின் �ழ்ச்சித் திட்டங்கள்
அதனால் தவி� ெபா�யாயின என்றா�ம், ெசாறி பி�த்தவன் ைக �ம்மா
இ�க்�மா? திைர மைறவில் வல்லர�கள் வல்�� ேவைலகைள வட்டமிட்ட
ப�ேய ெசய்� ெகாண்ேடதான் இ�ந்தன.

அேத ேநரத்தில் நாசர், எகிப்� நாட்�ன் விவசாய வளத்ைதப்
ெப�க்கினார். நீர்ப் பாசனத் திட்டங்கைள வ�த்தார். ைநல் நதியின்
��க்ேக அஸ்வான் அைணெயான்ைறக் கட்� விவசாய வளத்ைதப்
ெப�க்கினார்.

அஸ்வான் அைணக்கட்�க்� அெமரிக்கா ெபா�ள் உதவி ெசய்வதாக
வாக்களித்த�. யாைரவிட்ட� ெபாறாைம? ெபா�ள் உதவி ெசய்தால் எகிப்�
வ�ைமயிேல இ�ந்� வளேமறிவி�ேம என்ற ெபாறாைமயால், வாக்களித்த
ெபா�ளாதார உதவிைய மீண்�ம் வழங்கிட ம�த்�விட்ட�.

அெமரிக்க நய வஞ்சகத்ைதக் கண்� அஞ்சவில்ைல நாசர் ேசாவியத்
�னியனிடம் ெபா�ள் உதவி வழங்�மா� ேகட்டார். ரஷ்யா ேசாஷலிச
நாடல்லவா? ெபா�ளாதார உதவிைய ரஷ்யா ெசய்த�! இந்த விவகாரத்தி�ம்
அெமரிக்கா அவமானப்பட்ட�.



எகிப்� நாட்ைட நிம்மதியாக வாழவிடக்�டா� என்ற நயவஞ்சகத்தால்,

அன்� வைர தங்க�க்ெகன்� ஒ�நாேட இல்லாமல் இ�ந்த �த இனத்ைத
எகிப்�க்� பைகயாக உள்ள ஓர் இனத்ைத ஊக்�வித்� �ண்�விட்�,

இஸ்ேரல் என்ற ஒ�நாட்ைடப் �ேகாளத்திேல அெமரிக்கா ேதாற்�வித்த�.

அெமரிக்கா அைமத்�த்தந்த இஸ்ேரல் எப்ேபா� பார்த்தா�ம் �ஸ்லிம்
நாட்�ன் மீ� தாக்�தல் நடந்�வேத அதன் ேவைல. அதனால் எகிப்�
நாட்�ன் வளர்ச்சி�ம், ேவக�ம் தைடப்பட்� நிற்�ம்! அவ்வள�தான்.

இ�ந்தா�ம், மாவீரன் நாசர் �றத்தாக்�தல்கைளச் சமாளித்தார்.
அேதேநரத்தில் எகிப்� மக்கைள�ம் நாட்ைட�ம் நன்�
ெசம்ைமப்ப�த்தினார்.

மாவீரன் நாசர் ேபாைத மன்னர் ப�க்கின் அ�ைமத்தனத்திேல, சிக்கிச்
சீரழிந்த எகிப்� மக்க�க்� வி�தைல வழங்கினார்!

பிரிட்டனின் ெபா�ளாதாரச் �ரண்டைல எதிர்த்�ம், அ�ைமத்தனம்
என்ற ஆணிேவைர அ�த் ெதறிந்�ம் எகிப்� மக்க�க்� �தந்திர
வாழ்ைவப் ெபற்�த் தந்தவர் நாசர்!

வல்லர� நா�களின் ெபாறாைம வம்ப� வழக்�கைள எதிர்த்�, எகிப்�
நாட்ைடக் காப்பாற்றி, எகிப்� நாட்ைட�ம், மக்கைள�ம் மானத்�டன்
�யமரியாைத வாழ்� வாழ வழிவ�த்�த் தந்தவர் மாவீரன் நாசர்!



ஆப்கானிஸ்தான் �தந்திரம் -

பிைறநிலா அமா�ல்லா
வ��க்ெகன்� ஒ� தனித்�ைற அைமக்கப்பட்டதால் இரட்ைட ஆட்சிப்
�ள்ளிகள் வ�ல் பணத்தில் ஒ� ப�திைய ேமாச� ெசய்�ம் பழக்க�ம்
ஒழிக்கப்பட்ட�.

அமா�ல்லாவின் இந்த வரி வ�ல் �ைறகள் இரட்ைடயாட்சி ேமாச�ப்
ேபர்வழிகைளக் க�ைமயாகப் பாதித்�ப் பலவீனப் ப�த்திவிட்டன.

அமா�ல்லா ைகயாண்ட மற்ெறா� �க்கிய சாதைன என்ன ெவன்றால்,

வியாபாரத்�ைறயில் �திய ஒ� �ைறையப் ��த்தியதா�ம். ‘ஷர்க்கதா’
என்� அந்நாட்�ல் �றப்பட்ட அேநகக் �ட்� வணிகக் ��க்கள் அர�
ஆதரவின் கீழ் நி�வப்பட்ட �ைறயா�ம்.

ஆனால், அமா�ல்லாவின் சீர்தி�த்த �யற்சிகளின் �க்கிய திட்டம்
ெபா�ளாதாரத்�ைறையச் ேசர்ந்த ஒன்றாக இ�ந்த�. ெபரிய அளவில்
அவர்சாைலகைள அைமத்தார். கா�ல் நக�க்�ம் ெபஷாவர் நக�க்�ம்
இைடேய இந்ேதா-ஆப்கான் ெதாைலேபசி நி�வனங்கைள 1922-ஆம்
ஆண்�ல் அைமத்தார்.

ெதாைலேபசிச் சாதனங்கள் �லம் ஆப்கான் நாட்� எல்லா �க்கிய
நகர்கைள�ம் இைணத்த�. 1925ஆம் ஆண்�ல் ஆப்கானிஸ்தான் உலக
நா�களின் ேகபிள் �னியனி�ம், உலக அஞ்சல் ��வி�ம் ேசர்க்கப்பட்ட�
அரிய பணிகளா�ம்.

வாெனாலி அைமப்�த் திட்டத்ைத 1925-ஆம்ஆண்�ல் ெதாடங்கினார்.
1929-ஆம் ஆண்�ல் நாட்�ன் எல்லா �க்கிய நகரங்க�ட�ம் கா�ல் நகைர
கம்பி இல்லாதத் தந்தியின் �லமாக இைணத்தார்.

ஆப்கான் நாட்� வி�தைலக்� �ன்� கல்வித்�ைறக்ெகன்� நாட்�ல்
உண்டாகி இ�ந்த நி�வனங்கள் 1904-ஆம் ஆண்�ல் நி�வப்பட்ட அபிபியா



உயர்நிைலப் பள்ளி�ம், ஓர் இரா�வப் பயிற்சிப் பள்ளி�ம், ஓர் ஆசிரியர்
பயிற்சிப் பள்ளி�ம், மற்�ம் ஒ� சில ஆரம்பப் பள்ளிகள் மட்�ேம ஆ�ம்.

அமா�ல்லா பதவிக்� வந்தபிற�, �ன்� உயர்நிைலப் பள்ளிகைள
உ�வாக்கினார். ெபண்கள் பள்ளிைய அவர் �தன் �தலாக நி�வினார்.
ேமற்ப�ப்�க்காக ஏராளமான மாணவர்கள் ெவளிநா�க�க்�ச் ெசன்� வர
ஏற்பா�கைளச் ெசய்தார்.

ஆப்கான் நாட்�ன் �ன்ேனற்றத்திற்காக, இந்தியாவிலி�ந்�ம், ஐேராப்பா
நா�களில் இ�ந்�ம் கல்வி நி�ணர்கைள அந்த நாட்�ற்� அைழத்� வந்�
கல்வித்�ைறைய வளர்த்தார். இதனால் ெவளிநாட்�க் கல்விக் கைல
�ட்பங்கள் வளர்ந்தன. அதன் உதவியால் மின்சாரம், தீப்ெபட்�கள், சிெமண்ட்
பயன்ப�த்�ம் கட்டட�ைறகள், �ணிக�க்�ச் சாயம் ேபா�ம் ெதாழில்கள்
சி� சி� ெதாழில்களாக நாட்�ல் ேதான்றிட வளர்ச்சி ெபற்றிட வழிவ�த்தார்
அமா�ல்லா. பஞ்� �ற்பாைலகள் திறக்கப்பட்டன. சலைவக் க�விகள்,

அச்� இயந்திரங்கள் சர்க்கைர ஆைல இயந்திரங்கள், ேபான்றைவகள்
நாட்�ல் அைமந்� ெப�கின.

அமா�ல்லா ஒேர ேநரத்தில் இவ்வா� ேமற்ெகாண்ட �யற்சிகள்
அள�க்� அதிகமாகிவிட்டதால், அவ�ைடய ��ைமயான ��த்
திட்டங்களின் ெசல�ப் ப�க்கள் அதிகரித்�விட்டன.

�றிப்பாக, விவசாயிகள் ேபான்றவர்கள் மீ� அந்தச் ெசலவினப்
ப�க்கள் வரிகளாக வி�ந்தன. அதிகப்ப�யான வரிப்ப� அவர்கைள
வாட்�வைதத்த�.

இந்த ச�கச் சீர்தி�த்தங்கள் ஆப்கான் நாட்� மக்கைள
ேவதைனகளில் ஆழ்த்தின. அத்�டன், பர்தா என்ற ெபண்களின் �க்கா�
அணி�ம் மதச் சடங்� �ைறைய அகற்றிவிட்டார். ஐேராப்பா நா�களில் உள்ள
ஆைடப் பழக்க வழக்க �ைறகைள மக்களிடம் ��த்தினார். இந்த
�ைறகைள அமா�ல்லா நாட்�ல் வற்��த்தி �ைழத்ததால், மக்கள்
தங்கள� ெபா�ைமகைள இழந்� விட்டார்கள்.

இந்தச் சீர்தி�த்த �ைறகளால் மக்கள் இைடேய கலகங்கள்
ஏற்பட்�விட்டன. �ழப்பங்கள் �ழ்ந்தன. இந்த ேநரத்தில்தான் 1929-ஆம்
ஆண்� பாச்சா-இ-ேசக்ேகா என்ற ெகாள்ைளக்காரன் ஒ�வன் கா�ல்நகர்
மீ� பைடெய�த்�ப் பி�த்�க்ெகாண்டான்.



சிந்தித்தார் அமா�ல்லா. இந்த மக்க�க்� இவ்வள�
சீர்த்தி�த்தங்கைள�ம் ஒேர �ைறயில் அவசரமாக, அவசியம் என்�
�ைழத்த� தவ�தான் என்� தன� கைடசி ேநரத்தில் உணர்ந்தார்.

அமா�ல்லா என்ெனன்ன சீர்தி�த்தச் சட்டங்கைள அந்த நாட்�ல்
ேபாட்� அ�ல்ப�த்தினாேரா, அைவ அைனத்ைத�ம் உடன�யாக அவசரம்
அவசரமாக பாச்சா-இ-ேசக்ேகா என்பவன் தி�ம்பப் ெபற்�க்ெகாண்�
அைனத்ைத�ம் நி�த்திவிட்டான். இதன் விைள� என்னவாயிற்�?

��க்கி நாட்�ற்� பள்ளிக் கல்விப் பயிற்சிக்காக அ�ப்பப்பட்ட
ெபண்கள் அைனவ�ம் தி�ம்பி ஆப்கான் நாட்�ற்ேக வ�ம்நிைல ஏற்பட்ட�.

�க்கா� அணி�ம் பர்தா �ைறேய பைழய� ெபண்க�க்� ஏற்பட்டன. மாதர்
சங்கங்கள் எல்லாம் கைலக்கப்பட்� விட்டன. ஐேராப்பிய நாகரிக ஆைட
அணிகள் �ைற தைடெசய்யப்பட்டன.

இரா�வ வீரர்கள் பீர்கைளக் ��க்கலாம் என்ற அ�மதி
பிறப்பிக்கப்பட்ட�. ஆனால், இைவ எல்லாம் காலம் கடந்�விட்ட ெசயல்களாக
மக்கள் இைடேய நிைனக்கத் ேதான்றின. அமா�ல்லா �யற்சிகள் எல்லாம்
ேதாற்�ம்ப� அந்தக் ெகாள்ைளக்காரன் ெசய்�விட்டதால் மக்களிடம்
கலகங்க�ம், �ழப்பங்க�ம் ேதான்றி வ�த்�விட்டன.

இந்த ேநரத்தில் அமா�ல்லா மக்கள் த�ம் �ழப்பங்கைளத் தாங்க
��யாமல் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்ைடவிட்ேட ஓ�ப்ேபா�ம் பரிதாபநிைல
ஏற்பட்�விட்ட�.

கா�ைலப் பி�த்�விட்ட ெகாள்ைளக்காரன் பாச்சா இ ேசக்ேகாவின்
பத்�மாதப் பயங்கர ஆட்சியில் அமா�ல்லா ேமற்கண்ட சீர்தி�த்தச்
சட்டங்கள் எல்லாம் பாழாகி விட்டன.

அமா�ல்லாவின் ச�தாயச் சீர்தி�த்தச் ெசயல்கைள எல்லாம் அந்தக்
ெகாள்ைளக்காரன் பாச்சா நாசமாக்கிய�டன் நில்லாமல், மீண்�ம்
அமா�ல்லா தைல�க்கக் �டா� என்ற எண்ணத்தில் அவ�ைடய
ெசயல்கைள எல்லாம் அழித்�விட்டான்.

ஆனால், உலகநா�கள் எல்லாம் இந்த அழி�ச்சக்திைய
ஏற்�க்ெகாள்ளவில்ைல. இ�ந்தா�ம் காலம் கடந்�விட்ட அழி�ச் சக்திைய
மீண்�ம் த�த்� நி�த்த அமா�ல்லா�க்� உதவிெசய்திட காலம் ேபாதாமல்



ேபாய் விட்ட�. எனேவ, அமா�ல்லா ேதசப் பற்�, மக்கள் இைடேய
ேதாற்�விட்ட�

ஆனால், உலகப் பத்திரிைகள் எல்லாம் அமா�ல்லாைவப் பற்றி என்ன
எ�தின ெதரி�மா?

“ஆப்கானிய இைளஞர் உலகத்தில் அமா�ல்லா சீர்தி�த்த விைதகைள
விைதத்� விட்டார். அைவ ஒ� காலத்தில் �ைளத்ேத தீ�ம்.” என்� எ�தி
தங்கள� ஆ�தல் அ�தாபங்கைளத் ெதரிவித்தன.



�தந்திர ேசாஷலிசச் சிற்பி மார்ஷல்
�ட்ேடா!

மார்க்சிய ேசாஷலிசக் �றிக்ேகாள் வரேவற்கத்தக்க�தான்; ஆனால், ரஷ்ய
நாட்� ெலனின் நைட�ைறத் திட்டங்கள், ேசாசலிசத்ைத வி�ம்�ம் எல்லா
நா�க�க்�ம் ஏற்றதல்ல என்ப� மட்�மல்ல, ெபா�ந்த�ம் ெபா�ந்தா�.

ேசாஷலிச மாளிைகைய நி�விட, ஒவ்ெவா� நா�ம் அதனதன் �யற்சியில்,

ேநாக்கத்தில் �யற்சி ெசய்� நி�வப்படேவண்�ம்.

ேமற்கண்டவா�, ேசாவியத் ரஷ்யாைவ எதிர்த்� அதற்�ப் �றம்பான
திட்டங்கைள வ�த்� ஒ� ேசாஷலிச அரைச �ேகாஸ்ேலவியாவில் அைமத்�,

அந்த நாட்�ன் ஜனாதிபதியாகப் பதவி ஏற்� ெவற்றிக்ெகா� நாட்� உலைக
வலம்வந்த ேசாஷலிசச் சிற்பி மார்ஷல் �ட்ேடா.

உலகத்�க்� ஒ� ��ைமயாக, ரஷ்யாவின் ஜார் மன்னனின் ��யர�
ஆட்சிைய மக்கள் பலத்தால் சடசடெவன சரித்� �ரட்சி எ�ம் ��ைம
ஆ�தத்தால் ேசாஷலிச ஆட்சிைய அைமத்த நா� ேசாவியத் ரஷ்யா.

கார்ல் மார்க்ஸ் வ�த்�த்தந்த சமநீதி ச�தாய இலட்சிய அ�ப்பைடயில்,

மாவீரன் ெலனின் தீட்�த் தந்த ேநாக்கங்களின் வழியில் ேசாவியத் சமநீதிச்
ச�தாயம் அைமத்� உலகம் மதித்�ப் ேபாற்றத் த�ந்த நல்ல ஆட்சிைய
நடத்தி வந்த நா� ரஷ்யா.

அந்த நல்லாட்சி, ரஷ்யாவில் ெலனி�க்�ப் பிற�, அஞ்சா ெநஞ்சன்
ஸ்டாலின் தைலைமயில் உலகம் வியக்க நடந்� வந்த�. அந்த ஆட்சியின்
ெசயல்�ைறத் திட்டங்கைளத் தவ� என்� ெசான்ன எவ�ம் அப்ேபா� உயிர்
பிைழத்த� இல்ைல.

ஆனால், மார்ஷல் �ட்ேடா என்ற �ேகாஸ்ேலவிய நாட்� மாவீரன்
ஸ்டாலிைன �ர்க்கத் தனமாக எதிர்த்த� மட்�மல்ல; அவர் தப்பி உயிர்
மீண்ட� மட்�மன்�; தனிேய ஒ� ேசாஷலிச ஆட்சிைய�ம் பல
இடர்ப்பா�க�க்� இைடயில் அைமத்� நடத்திக்காட்�க் கம்பீரமாக நிமிர்ந்�



நின்� ெவற்றி ெபற்றவர் அந்த மாவீரன் மார்ஷல் �ட்ேடா என்ற ஒ�வர்தான்
என்� உலக நா�களின் வி�தைல வரலா� இன்�ம் அவைரப் ேபாற்�கின்ற�.

இந்த உண்ைமைய, �ரட்சியில் ஒ� �ரட்சிையப் ��ைமயாக
நடத்திக்காட்�ய ெசயைல ஏன், உலகத்ைதேய உ�க்கிக்காட்�ய
ேசாவியத்ரஷ்ய நாட்ைடேய ஒ� கலக்� கலக்கிப் �ரட்சி ெசய்� காட்�யவர்
இந்த மார்ஷல் �ட்ேடா.

இத்தைகய ஒர் அற்�த ராஜதந்திரம் பைடத்த ேசாசலிசச் சிற்பியான
மார்ஷல் �ட்ேடா, கி.பி.1892-ம் ஆண்� ேம மாதம், 15-ம் நாளன்� ஒ�
விவசாயி�ைடய மகனாகப் பிறந்தவர் ஆவார். அவ�டன் பிறந்த உடன்
பிறப்�க்கள் ெமாத்தம் பதிைனந்� ேபர்கள். அவர்க�ள் இவர் ஏழாவ�
மகனாவார்.

மார்ஷல் �ட்ேடாவின் ��ம்பம் ெசல்வச் சீமான்கள� ��ம்பம் அல்ல;

வ�ைம ஒன்ேற வாழ்வாகக் ெகாண்ட மிக மிக ஏைழக் ��ம்பமா�ம்.
உண்பதற்�க் �டஒ�ேவைள உண�ம் அற்ற �லிக் ��யானவர் ��ம்பம்.
இப்ப�ப்பட்ட ஒ� ��ம்பத்திேல ேதான்றிய �ட்ேடா எந்த வ�ைமச் �ழைலப்
பற்றி�ம் கவைலப்படாமல் வளர்ந்�வந்தார். ஏேதா ெபயரள�க்� கல்விைய
ஒ� திண்ைணப் பள்ளிக் �டத்திேல ப�த்� வந்தார்.

அவ்வள�தான் அவர� கல்வித் த�தி. அப்ப�ப்பட்ட ��ம்பத்திேல
இ�ந்� ெவளிேயறி தனியாகேவ அவர் அைலந்� திரிந்� வாழ்க்ைக
நடத்தேவண்�ய நிைல ஏற்பட்�விட்ட�.

�ட்ேடா தன� சி� பிராயத்தில் ெசய்யாத ேவைலகேள இல்ைல.

ஆ�மா�கைள ேமய்த்தார்; உண� வி�திகளிேல ேவைல ேகட்� எச்சில்
தட்�க்கைளக் க�வி வயி� வளர்த்தார். பத்திரிைக அ�வலகங்க�க்�ச்
ெசன்� �லிக்காக அந்தப் பத்திரிைககைள வீதிவீதியாகச் ெசன்� �விக்
�வி விற்�, அதன் �லம் வ�ம் வ�வாையக் ெகாண்� ஒ�ேவைள உண�
உண்�காலம் தள்ளிவந்தார். இ�தியாக ஒ� இ�ம்�ப் �ட்�க் கைடக்�ச்
ெசன்�, அந்த ெதாழிலில் ஈ�பட்�ப் �ட்�க்கைள வீ� வீடாகச் ெசன்�
விற்�க் �லிெபற்� வாழ்ந்தார். இ� தான் மார்ஷல் �ட்ேடாவின்
இளைமக்கால ேகாரவரலா�.

�ட்�த் ெதாழிலில் �ட்ேடா ஈ�பட்ட ேபா�தான், உலகத்தின் உண்ைமத்
ேதாற்றம், வாழ்க்ைகயில் வயி� வளர்க்�ம் ெநளி� �ளி�கள் எல்லாம்



அவ�க்�ப் �ரிந்த�. அப்ேபா� �ேகாஸ்ேலவியாவில் பரபரப்பான அரசியல்
நிைல �� பி�த்� நடந்� ெகாண்��ந்த�.

அதனால், அரசியல் இயக்கங்க�க்� இைடேய நடந்�வந்த அரசியல்
�ழப்பங்கைளப் பார்த்�. அவ�ம் அந்த இயக்கங்கைள உற்� ேநாக்கி,
தனக்�ப் பி�த்த அரசியல்வாதிக�க்� எ�பி� ேவைலகைளச்
ெசய்�ெகாண்�, அரசியல் என்றால் என்ன என்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்டார்.
�றிப்பாக அவர், ெதாழிற் சங்கங்களிேல ேசர்ந்� ெதாழிற்சங்கத்
தைலவர்க�டன் நட்�க்ெகாண்� உைழத்� வந்தார்.

அரசியல் கிளர்ச்சிகள், ேபாராட்டங்கள், இவற்றிேல தீவிரமாக�ம்,
ஆர்வத்�ட�ம் கலந்� ெகாண்� பணியாற்றினார். இதனால் அவ�க்�
ெதாழிலாளர்கள் இைடேய ஒ�வித ெசல்வாக்�ம் �க�ம் ஏற்பட்ட�.

அரசியலில் பங்� ெகாண்� உைழத்தால் மட்�ம் ேபா�மா? உண�க்�ம்,
உைடக்�ம், தங்கி வாழ ஓரிடத்�க்�ம், பணம் ேதைவயல்லவா? அதற்�
அவ�க்� வழிேய�ம் ெதரியாமல் திைகத்தார். கிைடக்�ம் பணம் ெகாண்�
பசி�ம் பட்�னி�மாக அைலந்� திண்டா�னார்.

தான் பிறந்த நாடான �ேகாஸ்ேலவியாவில் பிைழக்க ��யா�
என்பைதத் திட்ட வட்டமாகப் �ரிந்� ெகாண்ட �ட்ேடா, ஐேராப்பிய
நா�க�க்� ஓ�னார்.

ஓ�ய ஒவ்ெவா� நாட்��ம் �ட, அவர் பிைழப்பதற்� அப்ப� ஒன்�ம்
ஒ� ெபரிய வாய்ப்�க் கிைடக்கவில்ைல. ஆனால், அந்தந்த நாட்��ைடய
அரசியல் க�த்�க்க�ம், ச�தாயச் சிந்தைனத் ெதளி�க�ம் அவ�க்�ப்
�ரி�ம் ஒ�வாய்ப்� கிட்�ய�.

அப்ேபா� �தல் உலகப்ேபார் �வங்கிய�. அந்தந்த நா�கள் இைடேய
ரா�வ பலத்ைதப் ெப�க்�ம் பரபரப்�க்கள் ஏற்பட்டன. உடேன �ட்ேடா
மீண்�ம் தன� தாய் நாடான �ேகாஸ்ேலவியா�க்� ஓ�வந்தார்.

தாய் நா� தி�ம்பிய �ட்ேடா ரா�வத்தில் ேசர்ந்தார். ேபார் �ைனக்�ச்
ெசல்�ம் நிைல ஏற்பட்டதால் அவர் பைடயிேல ேசர்ந்� ேபாரிடத் தயாரானார்.

�ேகாஸ்ேலவியா நா� அப்ேபா� ஆஸ்திரியா, ஹங்ேகரி ேபான்ற
நா�களின் ஆதிக்கத்�க்� அ�ைமப்பட்�க் கிடந்த�. அந்த நா�



ரஷ்யா�டன்ேபார் �ரிய ேவண்�ய அவசியம் ஏற்பட்ட�. அதனால் �ட்ேடா
கட்டாயப் ப�த்தப்பட்� ரா�வப் ேபார்வீரனாக களம் ேநாக்கிச்ெசல்�ம் நிைல
ஏற்பட்�விட்டதால் ேபார்�ைன ெசன்றார்.

ேபார் �ைனயில் ரஷ்ய மன்னனான ஜார் பைட�டன் �ேகாஸ்ேலவியாப்
பைடகள் ேமா�ம்ேபா�, �ட்ேடா ப�காயமைடந்த�ம், அவர் ைக�
ெசய்யப்பட்டார். அதனால் �ட்ேடா ரஷ்ய நாட்��ள்ள ைசபீரியா சிைறயிேல
அைடக்கப்பட்டார்.

சிைறயிேல இ�ந்த ேவதைனக�க்� இைடயிேல, உலக நா�களின்
வரலா�கைள�ம், அந்தந்த நாட்� அரசியல் ெந�க்க�களின்
எ�ச்சிகைள�ம், �ரட்சிகைள�ம் உணர்ச்சிேயா� ப�த்� அந்த வரலாற்�
வீரர்கைளப் ேபால உ�வானார்!

எவ�க்�ம், எதற்�ம் அஞ்சாத மனநிைல�ம், ேநர்ெகாண்ட ேபாக்�ம்,
சிந்தைனகளின் ெதளி�ம், �ற்ேபாக்�ச் ெசயல் �ைறக�ம் அவ�க்�
ஏற்பட்டன. �றிப்பாக, ரஷ்ய நாட்�ன் ேபரறிஞர் என்� அப்ேபா� மக்களால்
ேபாற்றப்பட்� வந்த லிேயா டால்ஸ்டாயின் �ல்கைள ஆழ்ந்� கற்றார்.

மார்ஷல் �ட்ேடா ஒ� கம்�னிஸ்ட் சிந்தைனயாளன் என்ற க�த்�
எப்ப�ேயா ஜார் மன்னன் ஆட்சிக்�த் ெதரிந்�விட்ட�. அதனால் அவைரக்
ெகாைல ெசய்� விடேவண்�ம் என்� ஜார் மன்னன� சிைற அதிகாரிகள்
சதிெசய்தார்கள்.

இந்த அரசியல் ெகாைலச் சதி �ட்ேடா�க்�ப் �ரிந்�விட்ட�. உடேன
அவர் தனக்�ள்ள மன பலத்தால் சிைறயிேல இ�ந்� தப்பி ஓ�விட்டார்.

ரஷ்யாவில் கம்�னிஸ்ட்�களின் �ரட்சி ெவற்றி ெபற்ற�. அங்ேக
ெபா��ைடைம அர� உ�வான�. ஆனா�ம் �ட்ேடா, ரஷ்யாவிேல இ�ந்�
�ேகாஸ்ேலவியா�க்� தப்பி ஓ�வந்� ேசர்ந்தார். அ��தல் அவர் ரஷ்யக்
கம்�னிஸ்ட் ஆட்சியின் �க்கியஸ்தர்க�டன் ெந�க்கமான ெதாடர்ைப
ஏற்ப�த்திக் ெகாண்டார்.

ரஷ்யாவிேல நடந்�வந்த ெபா��ைடைம ஆட்சிைய வீழ்த்திட, அந்த
நாட்�ன் �ேராகக் �ம்பல்க�ம், ஜார் மன்னன் பைடயின�ம் �யன்ற
ேநரத்தில், �ேகாஸ்ேலவியாவில் இ�ந்த �ட்ேடா, தன்�ைடய ரா�வ
நண்பர்க�டன் ரஷ்யா ெசன்� ஜார் பைடகைள�ம், �ேராகக் �ம்பைல�ம்



எதிர்த்�ப் ேபார் ெசய்�, ெபா��ைடைம ஆட்சிக்� ஆதரவாகச் ெசயல்பட்�
ெவற்றி�ம் ெபற்றார்.

இரஷ்யாவில் ெபா��ைடைம ஆட்சி �ட்ேடாவின் உள்ளத்தில் ஒ� ��வித
அரசியல் �த்�ணர்ச்சிையப் ��த்திய�.அதனால், தன� தாய் நாடான
�ேகாவி�ம் ஒ� ரஷ்யப் �ரட்சிைய நடத்தத் திட்டமிட்டார்.

�தல் உலகப்ேபார் ��ந்த�ம், �ேகாஸ்ேலவியா, ஆஸ்திரிய, ஹங்ேகரி
ேபான்ற நா�களின் ஆதிக்கத்திேல இ�ந்� வி�பட்� தனிமன்னர்
ஆட்சி�டன் தனிநாடான�.

ரஷ்ய கம்�னிஸ்ட் கட்சிையப் ேபால �ேகாவி�ம் ஒ� ��க் கட்சிைய
�ட்ேடா �வக்கினார்! மக்கள் இைடேய �தந்திர எ�ச்சிைய ஏற்ப�த்தினார்;
கிளர்ச்சிக�க்� வித்திட்டார் ஆங்காங்ேக கிளர்ச்சிகள் நடந்தன.

இந்த நிைலைய உணர்ந்த �ேகா மன்னராட்சி, �ட்ேடாைவ 1929-ம்
ஆண்�ல் ைக�ெசய்த� ஐந்தாண்� தண்டைன வழங்கி அவைரச் சிைறயில்
�ட்�ய�.

சிைறக் ெகா�ைமகைள �ட்ேடா மகிழ்ச்சி�டன் ஏற்� அ�பவித்தார்!
பின்னர் தண்டைனக் காலம் ��ந்த�டன் அவைர மன்னராட்சி வி�தைல
ெசய்�, �ேகா நாட்�ல் இ�க்கக் �டா� என்� நா� கடத்�ம் உத்தரைவப்
பிறப்பித்த�.

இந்த உத்தரைவ ஏற்ற �ட்ேடா மீண்�ம் ஐேராப்பா ெசன்றார். அங்கி�ந்த
நா�களின் �ரட்சியாளர்க�டன் ெதாடர்�ெகாண்� திட்டங்கள் தீட்�னார்.

இந்த ேநரத்தில், �ேகாஸ்ேலவிய நாட்�க்கம்�னிஸ்ட் கட்சி �ட்ேடாைவப்
ெபா�ச் ெசயலாளராகத் ேதர்� ெசய்த�. உடேன �ட்ேடா தன� தாய்
நாட்�க்�த் தி�ம்பினார்.

தி�ம்பிவந்த �ட்ேடா, தன� நண்பர்க�டன் ெதாண்டர்கைளத் திரட்�
�ரட்சி நடந்�வதற்கான ஏற்பா�கைளச் ெசய்தார். அப்ேபா� இரண்டாவ�
உலகப்ேபார் �வங்கிவிட்ட�. இட்லர் �ேகாஸ்ேலவியாைவப் பி�த்�க்
ெகாண்டார்.



�ட்ேடா தன� தாய் நாட்ைட எப்ப�யாவ� இட்லரிடம் இ�ந்� வி�விக்க
ேவண்�ம் என்� திட்டமிட்டார். லட்சம் வீரர்க�க்� ேமல் பைட திரட்�
ரா�வப் பயிற்சிையக் ெகா�த்தார். ரகசியமாக ரா�வம் தயாரான�. அந்த
வீரர்கைள மைலக் �ைககளிேல மைறத்� ைவத்�, தி�ர் தி�ெரன்�
ேதான்றி இட்லர் பைடக�டன் ேபாரிட்�க் க�ம் ேசதத்ைத விைளவித்தார்.

�ட்ேடாவின் இந்த எதிர்பாராத தாக்�தல்கைள இட்லர் பைடகளால்
சமாளிக்க ��யவில்ைல. 1944-ஆம் ஆண்�ல் மாவீரன் இட்லர� பைடகள்
ேதாற்�ப் பின்வாங்கி ஓ�ன. அதனால், �ட்ேடா தன� தாய்நாட்ைட மீட்�
அந்தநாட்�ற்� அவேர தைலவரானார்.

தைலவராகிவிட்டேதா� நில்லாமல், �ட்ேடா �ேகாஸ்ேலவியாைவ ஒ�
��யர� நா� என்� பிரகடனப்ப�த்தினார்.

ேசாவியத் ரஷ்யாவில் என்ெனன்ன திட்டங்கள் அந்த நாட்ைட
�ன்ேனற்�விக்கப் பயன்பட்டனேவா, அேத திட்டங்கைளக் ெகாண்� தன�
தாய் நாட்ைட�ம் �ன்ேனற்றினார். மிகக் ��கிய காலத்தில் �ேகா நா�
�யல்ேவக �ன்ேனற்றங்க�டன் உலகில் தைல நிமிர்ந்� நின்ற�.

�ேகாஸ்ேலவியாைவத் ெதாடக்கக்காலத்தில் ேசாவியத் ரஷ்யாவின் ஓர்
அங்கம் ேபாலேவ எண்ணிச் ெசயல்ப�த்தினார் �ட்ேடா. அப்ேபா� ரஷ்யாவில்
ஸ்டாலின் எப்ப�ெயல்லாம் ரஷ்யாைவ �ன்ேனற்ற அ�ம்பா� பட்டாேரா, அந்த
உைழப்�க்கைள எல்லாம் �ட்ேடா மதித்தார் மரியாைத ெகா�த்�ப்
பின்பற்றினார்.

ஆனால், ேபாகப் ேபாக ேசாவியத் �னியன், தன� தாய் நாடான
�ேகாஸ்ேலவியாைவப் �றக்கணித்�, அ�ைம ெகாள்ள நிைனக்கிறேதா என்ற
ஓர் அச்ச�ம் �ட்ேடா�க்� ஏற்பட்�விட்ட�. அதனால், ேசாவியத் �னியன்
ஆட்சிைய லட்சியம் ெசய்யாமல், தன� மனப்ேபாக்ேகா�. தன� தாய்
நாட்ைட �ற்ேபாக்�ச் சிந்தைனகேளா� ஆட்சி ெசய்ய ஆரம்பித்தார்.

�ட்ேடாவின் இந்தத் தன்னிச்ைசப் ேபாக்� ஸ்டாலி�க்�ப்
பி�க்கவில்ைல. அதனால் ஸ்டாலின் �ட்ேடாைவத் �ேராகி என்� வைச
பா�னார்! ேசாவியத்அர�ப் பத்திரிைகயான ‘ப்ராவ்தா’ �ட்ேடாைவ
�தலாளிகளின் ைகக்�லி என்� க�ைமயாகத் தாக்கி எ�திய�. பிற�
�ேகாஸ்ேலவியா நாட்ைட ேசாவியத் �னியன் கம்�னிஸ்ட் அகிலத்தில்
இ�ந்� பிரித்�விட்ட�.



ரஷ்யாைவச் சார்ந்� வா�ம் கம்�னிஸ்ட் நா�கள், �ட்ேடாவிற்�
எல்ைலயற்ற ெதால்ைலகைள�ம், தீராத கஷ்டங்கைள�ம் பல ��க்�
வழிகளிேல நயவஞ்சகமாகச் ெசய்� �ட்ேடா ஆட்சிையக் கவிழ்க்கச்
சதிெசய்தன.

அந்த எதிர்ப்�க்கைள எல்லாம் மார்ஷல் �ட்ேடா என்ற தன்மானச் சிங்கம்
தவி�ெபா�யாக்கிவிட்ட�.தன� �ேகா நாட்ைட தனி நாடாக்கி
தன்நிகரில்லா ஏ� நைடப்ேபாட்டார் �ட்ேடா. எந்ந அரசியல் �ழ்ச்சிகளா�ம்
�ட்ேடாைவக் கவிழ்க்க ��யா� என்ற சவால் வி�த்�, ஸ்டாலினின்
எதிர்ப்�த் ெதால்ைலகைள, அரசியல் சதிகைள வீழ்த்திக் காட்�விட்டார்.

அதற்�ப் பிற�, ரஷ்யாேவ �ட்ேடாைவத் தட்�க் ெகா�த்�, தன�
நாட்�டன் �ட்�றைவ ைவத்�க்ெகாள்ள இடமளித்த� என்றா�ம், �ட்ேடா
அதற்ெகல்லாம் ராஜதந்திரமாக நடந்�ெகாண்� தன� தாய்நாட்ைட �தந்திர
நாடாக வாழைவத்தார்! இட்லர், ஆஸ்திரியா, ஹங்ேக ேசாவியத் �னியன்
ேபான்ற நா�களின் ஆதிக்கப் பி�ப்பிேல இ�ந்� �ேகாஸ்ேலவியா நாட்ைட
மீட்�, அைத ஒ� �தந்திர �மியாக உலகிேல நடமாடைவத்� மைறந்தவர்
மாவீரன் மார்ஷல் �ட்ேடா.
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மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம் க�விகள்:

மின்�த்தகங்கைளப் ப�ப்பதற்ெகன்ேற ைகயிேலேய ைவத்�க்
ெகாள்ளக்��ய பல க�விகள் தற்ேபா� சந்ைதயில் வந்�விட்டன. Kindle,

Nook, Android Tablets ேபான்றைவ இவற்றில் ெப�ம்பங்� வகிக்கின்றன.

இத்தைகய க�விகளின் மதிப்� தற்ேபா� 4000 �தல் 6000 �பாய் வைர
�ைறந்�ள்ளன. எனேவ ெப�ம்பான்ைமயான மக்கள் தற்ேபா� இதைன
வாங்கி வ�கின்றனர்.

ஆங்கிலத்தி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

ஆங்கிலத்தில் லட்சக்கணக்கான மின்�த்தகங்கள் தற்ேபா� கிைடக்கப்
ெப�கின்றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபான்ற வ�வங்களில்
இ�ப்பதால், அவற்ைற ேமற்�றிய க�விகைளக் ெகாண்� நாம்
ப�த்�விடலாம்.



தமிழி�ள்ள மின்�த்தகங்கள்:

தமிழில் சமீபத்திய �த்தகங்கெளல்லாம் நமக்� மின்�த்தகங்களாக
கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல. ProjectMadurai.com எ�ம் �� தமிழில்
மின்�த்தகங்கைள ெவளியி�வதற்கான ஒர் உன்னத ேசைவயில்
ஈ�பட்�ள்ள�. இந்தக் �� இ�வைர வழங்கி�ள்ள தமிழ் மின்�த்தகங்கள்
அைனத்�ம் PublicDomain-ல் உள்ளன. ஆனால் இைவ மிக�ம் பைழய
�த்தகங்கள்.

சமீபத்திய �த்தகங்கள் ஏ�ம் இங்� கிைடக்கப்ெப�வதில்ைல.

சமீபத்திய �த்தகங்கைள தமிழில் ெப�வ� எப்ப�?

அேமசான் கிண்�ல் க�வியில் தமிழ் ஆதர� தந்த பிற�, தமிழ்
மின்�ல்கள் அங்ேக விற்பைனக்�க் கிைடக்கின்றன. ஆனால் அவற்ைற நாம்
பதிவிறக்க இயலா�. ேவ� யா�க்�ம் பகிர இயலா�.

சமீபகாலமாக பல்ேவ� எ�த்தாளர்க�ம், பதிவர்க�ம், சமீபத்திய
நிகழ்�கைளப் பற்றிய விவரங்கைளத் தமிழில் எ�தத் ெதாடங்கி�ள்ளனர்.
அைவ இலக்கியம், விைளயாட்�, கலாச்சாரம், உண�, சினிமா, அரசியல்,

�ைகப்படக்கைல, வணிகம் மற்�ம் தகவல் ெதாழில்�ட்பம் ேபான்ற பல்ேவ�
தைலப்�களின் கீழ் அைமகின்றன.

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகச் ேசர்த்� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள
உ�வாக்க உள்ேளாம்.

அவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள் Creative Commons

எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடப்ப�ம். இவ்வா� ெவளியி�வதன் �லம்
அந்தப் �த்தகத்ைத எ�திய �ல ஆசிரிய�க்கான உரிைமகள் சட்டரீதியாகப்
பா�காக்கப்ப�கின்றன. அேத ேநரத்தில் அந்த மின்�த்தகங்கைள யார்
ேவண்�மானா�ம், யா�க்� ேவண்�மானா�ம், இலவசமாக வழங்கலாம்.

எனேவ தமிழ் ப�க்�ம் வாசகர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சமீபத்திய தமிழ்
மின்�த்தகங்கைள இலவசமாகேவ ெபற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

தமிழிலி�க்�ம் எந்த வைலப்பதிவிலி�ந்� ேவண்�மானா�ம்
பதி�கைள எ�க்கலாமா?



�டா�.

ஒவ்ெவா� வைலப்பதி�ம் அதற்ெகன்ேற ஒ�சில அ�மதிகைளப்
ெபற்றி�க்�ம். ஒ� வைலப்பதிவின் ஆசிரியர் அவர� பதிப்�கைள “யார்
ேவண்�மானா�ம் பயன்ப�த்தலாம்” என்� �றிப்பிட்��ந்தால் மட்�ேம
அதைன நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அதாவ� “Creative Commons” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ் வ�ம்
பதிப்�கைள மட்�ேம நாம் பயன்ப�த்த ���ம்.

அப்ப� இல்லாமல் “All Rights Reserved” எ�ம் உரிமத்தின் கீழ்
இ�க்�ம் பதிப்�கைள நம்மால் பயன்ப�த்த ��யா�.

ேவண்�மானால் “All Rights Reserved” என்� விளங்�ம்
வைலப்பதி�கைளக் ெகாண்��க்�ம் ஆசிரிய�க்� அவர� பதிப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி நாம் நம�
ேவண்�ேகாைளத் ெதரிவிக்கலாம். ேம�ம் அவர� பைடப்�கள் அைனத்�ம்
அவ�ைடய ெபயரின் கீேழ தான் ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் நாம்
அளிக்க ேவண்�ம்.

ெபா�வாக ��ப்�� பதி�கைள   உ�வாக்�ேவா�க்� அவர்கள�
பதி�கள்   நிைறய வாசகர்கைளச் ெசன்றைடய ேவண்�ம் என்ற எண்ணம்
இ�க்�ம். நாம் அவர்கள� பைடப்�கைள எ�த்� இலவச
மின்�த்தகங்களாக வழங்�வதற்�  நமக்�
அவர்கள் அ�மதியளித்தால், உண்ைமயாகேவ அவர்கள� பைடப்�கள்
ெப�ம்பான்ைமயான மக்கைளச் ெசன்றைட�ம். வாசகர்க�க்�ம் நிைறய
�த்தகங்கள் ப�ப்பதற்�க் கிைடக்�ம்

வாசகர்கள் ஆசிரியர்களின் வைலப்பதி� �கவரிகளில் �ட
அவர்க�ைடய பைடப்�கைள ேத�க் கண்�பி�த்� ப�க்கலாம். ஆனால்
நாங்கள் வாசகர்களின் சிரமத்ைதக் �ைறக்�ம் வண்ணம் ஆசிரியர்களின்
சிதறிய வைலப்பதி�கைள ஒன்றாக இைணத்� ஒ� ��
மின்�த்தகங்களாக உ�வாக்�ம் ேவைலையச் ெசய்கிேறாம். ேம�ம் அவ்வா�
உ�வாக்கப்பட்ட �த்தகங்கைள “மின்�த்தகங்கைளப் ப�க்க உத�ம்
க�விகள்”-க்� ஏற்ற வண்ணம் வ�வைமக்�ம் ேவைலைய�ம் ெசய்கிேறாம்.
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இந்த வைலத்தளத்தில்தான் பின்வ�ம் வ�வைமப்பில் மின்�த்தகங்கள்
காணப்ப�ம்.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இந்த வைலதளத்திலி�ந்� யார் ேவண்�மானா�ம் மின்�த்தகங்கைள
இலவசமாகப் பதிவிறக்கம்(download) ெசய்� ெகாள்ளலாம்.

அவ்வா� பதிவிறக்கம்(download) ெசய்யப்பட்ட �த்தகங்கைள
யா�க்� ேவண்�மானா�ம் இலவசமாக வழங்கலாம்.

இதில் நீங்கள் பங்களிக்க வி�ம்�கிறீர்களா? 

நீங்கள் ெசய்யேவண்�யெதல்லாம் தமிழில் எ�தப்பட்��க்�ம்
வைலப்பதி�களிலி�ந்� பதி�கைள
எ�த்�, அவற்ைற LibreOffice/MS Office ேபான்ற wordprocessor-ல்
ேபாட்� ஓர் எளிய மின்�த்தகமாக மாற்றி எங்க�க்� அ�ப்ப�ம்.

அவ்வள�தான்!

ேம�ம் சில பங்களிப்�கள் பின்வ�மா�:

1. ஒ�சில பதிவர்கள்/எ�த்தாளர்க�க்� அவர்கள� பைடப்�கைள
“Creative Commons” உரிமத்தின்கீழ் ெவளியிடக்ேகாரி மின்னஞ்சல்
அ�ப்�தல்

2. தன்னார்வலர்களால் அ�ப்பப்பட்ட மின்�த்தகங்களின் உரிைமகைள�ம்
தரத்ைத�ம் பரிேசாதித்தல்

3. ேசாதைனகள் ��ந்� அ�மதி வழங்கப்பட்ட தரமான
மின்�த்தகங்கைள நம� வைலதளத்தில் பதிேவற்றம் ெசய்தல்

வி�ப்ப�ள்ளவர்கள்  freetamilebooksteam@gmail.com  எ�ம்
�கவரிக்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம். 

இந்தத் திட்டத்தின் �லம் பணம் சம்பாதிப்பவர்கள் யார்?

யா�மில்ைல.

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com


இந்த வைலத்தளம் ��க்க ��க்க தன்னார்வலர்களால்
ெசயல்ப�கின்ற ஒ� வைலத்தளம் ஆ�ம். இதன் ஒேர ேநாக்கம்
என்னெவனில் தமிழில் நிைறய மின்�த்தகங்கைள உ�வாக்�வ�ம், அவற்ைற
இலவசமாக பயனர்க�க்� வழங்�வ�ேம ஆ�ம்.

ேம�ம் இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்கள், ebook reader

ஏற்�க்ெகாள்�ம் வ�வைமப்பில் அைம�ம்.

இத்திட்டத்தால் பதிப்�கைள எ�திக்ெகா�க்�ம் ஆசிரியர்/பதிவ�க்�
என்ன லாபம்?

ஆசிரியர்/பதிவர்கள் இத்திட்டத்தின் �லம் எந்தவிதமான ெதாைக�ம்
ெபறப்ேபாவதில்ைல. ஏெனனில், அவர்கள் �திதாக இதற்ெகன்� எந்தஒ�
பதிைவ�ம்  எ�தித்தரப்ேபாவதில்ைல.

ஏற்கனேவ அவர்கள் எ�தி ெவளியிட்��க்�ம் பதி�கைள
எ�த்�த்தான் நாம் மின்�த்தகமாக ெவளியிடப்ேபாகிேறாம்.

அதாவ� அவரவர்களின் வைலதளத்தில் இந்தப் பதி�கள் அைனத்�ம்
இலவசமாகேவ கிைடக்கப்ெபற்றா�ம், அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத்
ெதா�த்� ebook reader ேபான்ற க�விகளில் ப�க்�ம் விதத்தில் மாற்றித்
த�ம் ேவைலைய இந்தத் திட்டம் ெசய்கிற�.

தற்ேபா� மக்கள் ெபரிய அளவில் tablets மற்�ம் ebook readers

ேபான்ற க�விகைள நா�ச் ெசல்வதால் அவர்கைள ெந�ங்�வதற்� இ� ஒ�
நல்ல வாய்ப்பாக அைம�ம்.

நகல் எ�ப்பைத அ�மதிக்�ம் வைலதளங்கள் ஏேத�ம் தமிழில்
உள்ளதா?

உள்ள�.

பின்வ�ம் தமிழில் உள்ள வைலதளங்கள் நகல் எ�ப்பதிைன
அ�மதிக்கின்றன.

1. http://www.vinavu.com

2. http://www.badriseshadri.in 

http://www.vinavu.com/
http://www.badriseshadri.in/


3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எவ்வா� ஒர் எ�த்தாளரிடம் CREATIVE COMMONS உரிமத்தின் கீழ்
அவர� பைடப்�கைள ெவளியி�மா� ��வ�?

இதற்� பின்வ�மா� ஒ� மின்னஞ்சைல அ�ப்ப ேவண்�ம்.

�வக்கம்

உங்கள� வைலத்தளம் அ�ைம (வைலதளத்தின் ெபயர்).

தற்ேபா� ப�ப்பதற்� உபேயாகப்ப�ம் க�விகளாக Mobiles மற்�ம்
பல்ேவ� ைகயி�ப்�க் க�விகளின் எண்ணிக்ைக அதிகரித்� வந்�ள்ள�.

இந்நிைலயில் நாங்கள்  http://www.FreeTamilEbooks.com  எ�ம்
வைலதளத்தில், பல்ேவ� தமிழ் மின்�த்தகங்கைள ெவவ்ேவ� �ைறகளின்
கீழ் ேசகரிப்பதற்கான ஒ� �திய திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ேளாம். 

இங்� ேசகரிக்கப்ப�ம் மின்�த்தகங்கள் பல்ேவ� கணிணிக்
க�விகளான Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles,

tablets with android, iOS ேபான்றவற்றில் ப�க்�ம் வண்ணம் அைம�ம்.
அதாவ� இத்தைகய க�விகள் support ெசய்�ம் odt, pdf, ebub, azw

ேபான்ற வ�வைமப்பில் �த்தகங்கள் அைம�ம்.

இதற்காக நாங்கள் உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள ெபற
வி�ம்�கிேறாம். இதன் �லம் உங்கள� பதி�கள் உலகளவில் இ�க்�ம்
வாசகர்களின் க�விகைள ேநர�யாகச் ெசன்றைட�ம்.

எனேவ உங்கள� வைலதளத்திலி�ந்� பதி�கைள  பிரதிெய�ப்பதற்�ம்
அவற்ைற மின்�த்தகங்களாக மாற்�வதற்�ம் உங்கள� அ�மதிைய
ேவண்�கிேறாம்.

இவ்வா� உ�வாக்கப்பட்ட மின்�த்தகங்களில் கண்�ப்பாக ஆசிரியராக
உங்களின் ெபய�ம் மற்�ம் உங்கள� வைலதள �கவரி�ம் இடம்ெப�ம்.

http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/


ேம�ம் இைவ “Creative Commons” உரிமத்தின் கீழ் மட்�ம்தான்
ெவளியிடப்ப�ம் எ�ம் உ�திைய�ம் அளிக்கிேறாம்.

http://creativecommons.org/licenses/ 

நீங்கள் எங்கைள பின்வ�ம் �கவரிகளில் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம்.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 

FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G

plus: https://plus.google.com/communities/10881776049217

7970948 

 

நன்றி.

���

ேமற்�றியவா� ஒ� மின்னஞ்சைல உங்க�க்�த் ெதரிந்த அைனத்�
எ�த்தாளர்க�க்�ம் அ�ப்பி அவர்களிடமி�ந்� அ�மதிையப் ெப�ங்கள்.

��ந்தால் அவர்கைள�ம் “Creative Commons License”-ஐ
அவர்க�ைடய வைலதளத்தில் பயன்ப�த்தச் ெசால்�ங்கள்.

கைடசியாக அவர்கள் உங்க�க்� அ�மதி அளித்� அ�ப்பியி�க்�ம்
மின்னஞ்சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  எ�ம்
�கவரிக்� அ�ப்பி ைவ�ங்கள். 

ஓர் எ�த்தாளர் உங்கள� உங்கள� ேவண்�ேகாைள ம�க்�ம்
பட்சத்தில் என்ன ெசய்வ�?

அவர்கைள�ம் அவர்கள� பைடப்�கைள�ம் அப்ப�ேய விட்�விட
ேவண்�ம்.

ஒ�சில�க்� அவர்க�ைடய ெசாந்த �யற்சியில் மின்�த்தகம்
தயாரிக்�ம் எண்ணம்�ட இ�க்�ம். ஆகேவ அவர்கைள நாம் மீண்�ம்

http://creativecommons.org/licenses/
https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


மீண்�ம் ெதாந்தர� ெசய்யக் �டா�.

அவர்கைள அப்ப�ேய விட்�விட்� அ�த்த�த்த எ�த்தாளர்கைள
ேநாக்கி நம� �யற்சிையத் ெதாடர ேவண்�ம்.

 

மின்�த்தகங்கள் எவ்வா� அைமய ேவண்�ம்?

ஒவ்ெவா�வர� வைலத்தளத்தி�ம் �ைறந்தபட்சம் �ற்�க்கணக்கில்
பதி�கள் காணப்ப�ம். அைவ வைகப்ப�த்தப்பட்ேடா அல்ல� வைகப்ப�த்தப்
படாமேலா இ�க்�ம். 

நாம் அவற்ைறெயல்லாம் ஒன்றாகத் திரட்� ஒ� ெபா�வான
தைலப்பின்கீழ் வைகப்ப�த்தி மின்�த்தகங்களாகத் தயாரிக்கலாம். அவ்வா�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம் மின்�த்தகங்கைள ப�தி-I  ப�தி-II  என்�ம் �ட
தனித்தனிேய பிரித்�க் ெகா�க்கலாம். 

தவிர்க்க ேவண்�யைவகள் யாைவ?

இனம், பாலியல் மற்�ம் வன்�ைற ேபான்றவற்ைறத் �ண்�ம் வைகயான
பதி�கள் தவிர்க்கப்பட ேவண்�ம். 

எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்வ� எப்ப�?

நீங்கள் பின்வ�ம் �கவரிகளில் எங்கைளத் ெதாடர்� ெகாள்ளலாம். 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google

Plus: https://plus.google.com/communities/10881776049

2177970948  

இத்திட்டத்தில் ஈ�பட்�ள்ளவர்கள் யார்?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/


 

SUPPORTED BY

கணியம் அறக்கட்டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

கணியம் அறக்கட்டைள

 

ெதாைல ேநாக்� – Vision

தமிழ் ெமாழி மற்�ம் இனக்��க்கள் சார்ந்த ெமய்நிகர்வளங்கள்,

க�விகள் மற்�ம் அறி�த்ெதா�திகள், அைனவ�க்�ம்   கட்டற்ற
அ�க்கத்தில் கிைடக்�ம் �ழல்

பணி இலக்�  – Mission

அறிவியல் மற்�ம் ச�கப் ெபா�ளாதார வளர்ச்சிக்� ஒப்ப, தமிழ்
ெமாழியின் பயன்பா� வளர்வைத உ�திப்ப�த்�வ�ம், அைனத்� அறி�த்
ெதா�திக�ம், வளங்க�ம் கட்டற்ற அ�க்கத்தில் அைனவ�க்�ம்
கிைடக்கச்ெசய்த�ம்.

 

http://kaniyam.com/foundation


தற்ேபாைதய ெசயல்கள்

கணியம் மின்னிதழ் – http://kaniyam.com

கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இலவச தமிழ் மின்�ல்கள் –

http://FreeTamilEbooks.com

 

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்

உைர ஒலி மாற்றி –  Text to Speech

எ�த்�ணரி – Optical Character Recognition

விக்கி�லத்�க்கான எ�த்�ணரி

மின்�ல்கள் கிண்�ல் க�விக்� அ�ப்�தல் – Send2Kindle

விக்கிப்பீ�யாவிற்கான சி� க�விகள்

மின்�ல்கள் உ�வாக்�ம் க�வி

உைர ஒலி மாற்றி – இைணய ெசயலி

சங்க இலக்கியம் – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஆன்�ராய்� ெசயலி

FreeTamilEbooks – ஐஒஎஸ் ெசயலி

WikisourceEbooksReportஇந்திய ெமாழிக�க்ககான விக்கி�லம்
மின்�ல்கள் பதிவிறக்கப் பட்�யல்

FreeTamilEbooks.com – Download counter மின்�ல்கள்
பதிவிறக்கப் பட்�யல்

 

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


அ�த்த திட்டங்கள்/ெமன்ெபா�ட்கள்

 

விக்கி �லத்தில் உள்ள மின்�ல்கைள ப�திேநர/�� ேநரப்
பணியாளர்கள் �லம் விைரந்� பிைழ தி�த்�தல்

�� ேநர நிரலைர பணியமர்த்தி பல்ேவ� கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள்
உ�வாக்�தல்

தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டைறகள் நடத்�தல்

கணியம் வாசகர் வட்டம் உ�வாக்�தல்

கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்கள், கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் வளங்கைள
உ�வாக்�பவர்கைளக் கண்டறிந்� ஊக்�வித்தல்

கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்கைள உ�வாக்�தல், பயிற்சி
அளித்தல்

மின்�லாக்கத்�க்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

எ�த்�ணரிக்� ஒ� இைணயதள ெசயலி

தமிழ் ஒலிேயாைடகள் உ�வாக்கி ெவளியி�தல்

http://OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், ெத�, ஊர் ெபயர்கைள
தமிழாக்கம் ெசய்தல்

தமிழ்நா� ��வைத�ம் http://OpenStreetMap.org ல் வைரதல்

�ழந்ைதக் கைதகைள ஒலி வ�வில் வழங்�தல்

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ�ங்�ப�த்தி API க்� ேதாதாக
மாற்�தல்

http://Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதி� ெசய்�ம் ெசயலி
உ�வாக்�தல்

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/


தமிழ் எ�த்�ப் பிைழத்தி�த்தி உ�வாக்�தல்

தமிழ் ேவர்ச்ெசால் கா�ம் க�வி உ�வாக்�தல்

எல்லா http://FreeTamilEbooks.com மின்�ல்கைள�ம் Google

Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்�தல்

தமிழ் தட்டச்� கற்க இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல்

தமிழ் எ�த�ம் ப�க்க�ம் கற்ற இைணய ெசயலி உ�வாக்�தல் (

aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேமற்கண்ட திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கைள உ�வாக்கி ெசயல்ப�த்த
உங்கள் அைனவரின் ஆதர�ம் ேதைவ. உங்களால் எவ்வாேற�ம் பங்களிக்க
இய�ம் எனில் உங்கள் விவரங்கைள  kaniyamfoundation@gmail.com

க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்�ங்கள்.

 

ெவளிப்பைடத்தன்ைம

கணியம் அறக்கட்டைளயின் ெசயல்கள், திட்டங்கள், ெமன்ெபா�ட்கள்
யா�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�வானதாக�ம், 100%

ெவளிப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் இ�க்�ம்.இந்த இைணப்பில் ெசயல்கைள�ம்,
இந்த இைணப்பில் மாத அறிக்ைக, வர� ெசல� விவரங்க�ட�ம்
காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டைளயில் உ�வாக்கப்ப�ம் ெமன்ெபா�ட்கள் யா�ம்
கட்டற்ற ெமன்ெபா�ட்களாக �ல நிர�டன், GNU GPL, Apache, BSD,

MIT, Mozilla ஆகிய உரிைமகளில் ஒன்றாக ெவளியிடப்ப�ம்.
உ�வாக்கப்ப�ம் பிற வளங்கள், �ைகப்படங்கள், ஒலிக்ேகாப்�கள்,

காெணாளிகள், மின்�ல்கள், கட்�ைரகள் யா�ம் யாவ�ம் பகி�ம்,
பயன்ப�த்�ம் வைகயில் கிரிேயட்�வ் காமன்� உரிைமயில் இ�க்�ம்.

நன்ெகாைட

http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


உங்கள் நன்ெகாைடகள் தமி�க்கான கட்டற்ற வளங்கைள உ�வாக்�ம்
ெசயல்கைள சிறந்த வைகயில் விைரந்� ெசய்ய ஊக்�விக்�ம்.

பின்வ�ம் வங்கிக் கணக்கில் உங்கள் நன்ெகாைடகைள அ�ப்பி, உடேன
விவரங்கைள kaniyamfoundation@gmail.com க்� மின்னஞ்சல்
அ�ப்�ங்கள். 

Kaniyam Foundation

Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India

West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618

Account Type : Current Account

 

UPI ெசயலிக�க்கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

�றிப்�: சில UPI ெசயலிகளில் இந்த QR Code ேவைல ெசய்யாமல்
ேபாகலாம். அச்சமயம் ேமேல உள்ள வங்கிக் கணக்� எண், IFSC code ஐ
பயன்ப�த்த�ம்.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case

kindly use Account number and IFSC code for internet

banking.
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